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Čakstes dzimšanas dienā –
ziedu nolikšana un ekskursija
 Ritma Gaidamoviča

14. septembrī aprit 154
gadi, kopš dzimis Latvijas
Valsts pirmais prezidents
Jānis Čakste. Pieminot
prezidentu, jelgavnieki
sestdien pulksten 9 aicināti nolikt ziedus pie
J.Čakstes pieminekļa,
doties ekskursijā uz prezidenta dzimtajām mājām «Auči» vai apmeklēt
sarīkojumu muzejā.
14. septembrī pulksten 9 notiks
ziedu nolikšana pie J.Čakstes pieminekļa, piedalīsies arī Jelgavas domes
vadība. Bet pulksten 11 sarīkojums
būs Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejā, kur notiks saruna
par J.Čakstes dēlu, tiesību zinātnieku, politiķi, pirmo Latvijas Centrālās padomes priekšsēdētāju Konstantīnu Čaksti. Muzeja direktores
vietniece Marija Kaupere informē,
ka nelielu stāstījumu sagatavojusi

grāmatas «Jānis Čakste un Jelgava»
autore Janīna Šūberte, kura daudz
pētījusi šo dzimtu. Paredzēti arī
muzikāli priekšnesumi.
Savukārt Jelgavas reģionālais
Tūrisma centrs 14. septembrī pulksten 10 aicina doties ekskursijā ar
autobusu uz Salgales un Jaunsvirlaukas pagastu. Maršrutā paredzēta
viesošanās Čakstes dzimtas mājās
«Auči», varēs iemēģināt baskāju
taku pie Salgales skolas, apskatīt
Dzintara kapelu Svitenes krastos
un noslēgumā viesoties Edvarta
Virzas mājās «Billītes». Dalības
maksa pieaugušajiem – pieci lati;
skolēniem, studentiem un pensionāriem – četri lati.
Pieteikties ekskursijai var pa
tālruni 63005447 vai e-pastu tic@
tornis.jelgava.lv. Izbraukšana – no
Sv.Trīsvienības baznīcas torņa.
Savukārt pulksten 15 «Aučos»
pasniegs J.Čakstes stipendiju. To saņems LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes 2. kursa
maģistrants Kārlis Boitmanis.

Garozas ielu sola sakārtot
līdz oktobra sākumam
 Sintija Čepanone

11. septembris tagad Jelgavā ir īpaša diena – šajā datumā, klātesot Somijas un Latvijas prezidentiem Sauli Nīnistem un Andrim
Bērziņam (centrā), Jelgavas mēram Andrim Rāviņam, «Fortum Jelgava» valdes priekšsēdētājai Gintai Cimdiņai un «Fortum»
Foto: Ivars Veiliņš
pārstāvjiem no Somijas, tika atklāta Latvijā lielākā un modernākā biokoģenerācijas stacija.
 Ilze Knusle-Jankevica

Trešdien svinīgā pasākumā, klātesot Latvijas un Somijas valstu
prezidentiem, Jelgavā
atklāta «Fortum Jelgava»
biokoģenerācijas stacija. Tā ir ne tikai lielākā
biokoģenerācijas stacija
Latvijā, bet arī viens no
vērienīgākajiem ārvalstu
investīciju projektiem
mūsu valstī.
«Vislielākie ieguvēji no «Fortum»
biomasas koģenerācijas stacijas ir
Jelgavas pilsētas iedzīvotāji, uzņēmumi un iestādes, kas apkurei
izmanto centralizēto siltumapgādi. Jaunā koģenerācijas stacija
mazinās pilsētas siltumapgādes
atkarību no importētā kurināmā
– dabasgāzes –, tā cenu svārstībām
un ļaus samazināt siltumenerģijas
tarifus,» uzsver Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs Andris
Rāviņš, piebilstot, ka līdz ar šīs
stacijas izveidi radītas arī jaunas
darba vietas pilsētā un reģionā.
Viņš norāda, ka Jelgava ir viena
no piecām Latvijas pilsētām, kas
pievienojusies Eiropas pilsētu Mēru
paktam un apņēmusies samazināt
oglekļa dioksīda izmešu daudzumu,
un ar šīs stacijas izveidi Jelgava kļūs
videi vēl draudzīgāka un zaļāka.

Latvijas prezidents Andris Bērziņš norāda, ka jaunā stacija ir
nozīmīga visas valsts mērogā.
«Es vispirms šo projektu redzu
kā zinātnes un izglītības projektu,
kas veicinās jauniešu interesi par
eksaktajām zinātnēm un Latvijas
– Somijas studentu un mācībspēku sadarbību, turklāt ceru, ka te
LLU un citu Latvijas augstskolu
studentiem, kas apgūst enerģētiku,
būs iespēja iegūt arī praksi, un tikai
tad kā tehnisku projektu, kas ražos
enerģiju,» tā prezidents, piebilstot,
ka šis projekts ir būtisks solis abu
valstu attiecību attīstībā.
Savukārt Somijas prezidents
Sauli Nīniste pauda gandarījumu,
ka Somijas pozitīvajai pieredzei
atjaunojamo resursu enerģijas ražošanā ir pielietojums Latvijā.
Lēmumu par koģenerācijas stacijas būvniecību Jelgavā un tam
nepieciešamā finansējuma piešķiršanu «Fortum Jelgava» mātes
kompānija Somijā pieņēma 2011.
gada jūnijā, un 2012. gada 20. aprīlī
Rūpniecības ielā 73 tika iemūrēts
stacijas pamatakmens. Koģenerācijas stacijas izveidē investēti ap
50 miljoni latu (70 miljoni eiro) un
ieguldītas apmēram 570 000 darba
stundas. Projekts ir ambiciozs ne
tikai tāpēc, ka šī ir valstī lielākā
koģenerācijas stacija un tajā investēti 50 miljoni, bet arī tāpēc, ka tā
gaitā zem Lielupes tika izbūvēts

saistvads, kas savieno apkures sistēmas abos upes krastos. Saistvada
kopējais garums ir 1,4 kilometri,
savukārt zem Lielupes gultnes izbūvētā posma garums ir 380 metri.
Kā norāda «Fortum Jelgava», tas ir
pirmais šāda mēroga siltumtrases
saistvads Latvijā, kas izbūvēts zem
upes gultnes.
Viens no galvenajiem argumentiem par labu koģenerācijas stacijas
būvniecībai bija iespēja samazināt
tiešo atkarību no dabasgāzes cenas
un līdz ar to arī apkures cenas
Jelgavā. Pēc «Fortum Jelgava»
aplēsēm, jaunā stacija ļaus samazināt apkures tarifu par desmit
procentiem. Jau šobrīd Sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanas komisijā
ir iesniegts siltuma gala tarifa
projekts, kas paredz no oktobra
samazināt maksu par apkuri – par
6,4 līdz 8,1 procentu atkarībā no
dabasgāzes tirdzniecības cenas.
Janvārī uzņēmums sāks izstrādāt
vēl vienu siltuma tarifa projektu,
kas būs bāzēts jau uz jaunās biokoģenerācijas stacijas darbību un ļaus
tarifu samazināt vēl par apmēram
pieciem procentiem.
Plānots, ka jau 2013./2014. gada
apkures sezonā jaunā stacija nodrošinās līdz 85 procentiem no Jelgavas centralizētās siltumapgādes
slodzes. Tomēr 15 – 20 procenti siltuma tiks ražoti ar dabasgāzi – lielākoties ziemas mēnešu aukstākajās

«pīķa» stundās. «Koģenerācijas stacija iezīmē jaunu posmu Jelgavas
centralizētajā siltumapgādē. Līdz
ar tās darbības uzsākšanu Jelgava
ir kļuvusi par videi draudzīgāku,
zaļāku pilsētu,» uzsver «Fortum
Jelgava» valdes priekšsēdētāja
Ginta Cimdiņa. Jaunajā koģenerācijas stacijā par kurināmo tiks
izmantota šķelda, samazinot CO2
izmešu daudzumu par aptuveni
44 000 tonnām gadā salīdzinājumā
ar 2010. gadu. Jāpiebilst, ka īpaša
tehnoloģija ļaus izmantot arī citus
cietos kurināmā veidus – kūdru un
koksnes atlikumus.
Pēc «Fortum Jelgava» aplēsēm,
gadā jaunajai stacijai būs nepieciešams tik daudz šķeldas, lai varētu
saražot 400 megavatstundas siltuma. Uzņēmuma komunikācijas
vadītāja Guntra Matisa skaidro, ka
precīzu tonnāžu pateikt nav iespējams, jo kurināmais tiek mērīts pēc
tā siltumspējas: ja šķelda ir sausa,
no tās var saražot vairāk siltuma,
ja mitra – mazāk. «Tas nozīmē, ka
vasaras periodā pie mums ieradīsies desmit kravas mašīnas dienā,
bet ziemā – 25 – 30,» tā G.Matisa.
Uzņēmums uz vietas tvertnēs var
uzglabāt tādu šķeldas apjomu, kas
pietiek apmēram trīs dienām. Līgumi par šķeldas piegādi 2013./2014.
gada apkures sezonai jau ir noslēgti,
un jaunā rūpnīca testa režīmā darbojas jau no jūnija.

Par mēnesi iekavēsies
liela diametra ūdensapgādes un kanalizācijas
tīklu izbūves darbi Garozas ielā no dzelzceļa pārbrauktuves līdz Rubeņu
ceļam. Kaut arī sākotnēji darbu termiņš bija
noteikts 1. septembris,
brauktuves seguma atjaunošana uzsākta tikai
šajās dienās. «Jelgavas
ūdens» aizkavēšanos pamato ar lielo un sarežģīto
darbu apjomu.
Projekta «Ūdensapgādes un
kanalizācijas pakalpojumu attīstība
Jelgavā, II kārta» gaitā jau kopš 2.
maija Garozas ielā tiek veikta pilsētas maģistrālo ūdensvadu rekonstrukcija un kanalizācijas cauruļvada
būvniecība. Pašlaik jau lielākā daļa
darbu ir pabeigti, taču, kā norāda
SIA «Jelgavas ūdens» Projekta
īstenošanas grupas vadītāja Ieva
Strode, pilnībā atjaunot transporta
satiksmi šajā objektā varēs pēc tam,
kad būs sakārtots brauktuves segums. Bet tikmēr kustība pa vienu
joslu vēl aizvien tiek nodrošināta
tikai sabiedriskajam transportam,
kā arī iedzīvotājiem piekļuvei savam īpašumam. «Pašlaik darbu
beigšanas termiņš plānots oktobra
sākums, taču darām visu iespējamo, lai iecerēto paveiktu agrāk,»
tā I.Strode.
Viņa skaidro, ka «Jelgavas ūdens»
īstenotie darbi Garozas ielā ir ļoti
apjomīgi – tur, lai atbilstoši būvnormatīviem garantētu ūdensapgādes
drošību, šajā laikā izbūvēti divi 560
milimetri diametrā maģistrālie
ūdensvadi un ielas kanalizācijas
vads ar pievadiem. «Ņemot vērā

komplicētos darbus un sarežģītos
izbūves apstākļus, kā arī to, ka
bija nepieciešams veikt maģistrālā
ūdensvada cauruļvadu pārslēgumus, ko īstenojām augusta vidū,
darbi iekavējušies,» skaidro Projekta īstenošanas grupas vadītāja.
Pašlaik gan Garozas ielas posmā
no dzelzceļa pārbrauktuves līdz
Rubeņu ceļam atlicis veikt vien
brauktuves seguma sakārtošanu,
un tas būvdarbu zonā jānodrošina
darbu veicējam. Taču asfalta virskārtu Garozas ielā pieejās pie abām
dzelzceļa pārbrauktuvēm – posmos,
kas nav ietverti ūdenssaimniecības
attīstības projektā, – šajā laikā
nomainīs arī pašvaldības iestāde
«Pilsētsaimniecība».
«Pilsētsaimniecības» projektu
vadītāja Eva Kidere skaidro, ka
šonedēļ noslēdzās iepirkums par
asfalta seguma atjaunošanu Garozas ielā starp dzelzceļa pārbrauktuvēm. «Kopumā asfalta virskārta
tiks atjaunota dažu desmitu metru
posmā, tostarp tiks veikta autobusu pieturu paplašinājumu un
platformu izbūve, kā arī abās pieturās ierīkotas nojumes,» piebilst
E.Kidere, norādot, ka septembris
šiem darbiem izvēlēts, ņemot vērā
«Jelgavas ūdens» īstenotos darbus,
lai asfalta sakārtošana Garozas ielā
notiktu vienlaicīgi.
Jāpiebilst, ka noslēgumam tuvojas arī ūdenssaimniecības komunikāciju izbūve Filozofu ielā.
Tiklīdz tur tiks sakārtots brauktuves segums, tiks slēgta transporta
satiksme Dambja ielā, to novirzot
pa Filozofu ielu. Darbus Filozofu
ielā no Rūpniecības līdz Kungu ielai
«Jelgavas ūdens» sola pabeigt vēlākais līdz 1. oktobrim. «Pašlaik tur
pabeigta pievadu izbūve un uzsākti
brauktuves seguma atjaunošanas
darbi,» tā I.Strode.
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Jau šajās dienās atsevišķās skolās sāk darboties jaunā kārtība,
kas ļauj skolēniem par pusdienām skolas ēdnīcās norēķināties
ar skolēna e-apliecību. «Ikvienu skolēnu, kurš vēlas izmantot
šo iespēju un skolas ēdnīcā norēķināties nevis skaidrā naudā,
bet ar e-apliecību, aicinu laicīgi nokārtot e-karti, ja tas vēl nav
izdarīts, un vecākiem nodrošināt, lai tajā ir pietiekams finansējums bērna maltītes apmaksai,» uzsver Jelgavas Izglītības
pārvaldes vadītāja Gunta Auza, piebilstot, ka neskaidrību
gadījumā par to, kā karti nokārtot, vispirms jāvēršas pie savas
izglītības iestādes sekretāres vai lietvedes.
Šoreiz «Jelgavas Vēstnesis» detalizēti stāsta par to, kāda kārtība jāievēro tiem skolēniem, kuriem piešķirtas pašvaldības
brīvpusdienas, un kādas darbības veic banka, lai nodrošinātu
skolēniem bezskaidras naudas darījumu iespējamību. Jāuzsver, ka šī kārtība attiecas tikai uz tiem bērniem, kuriem brīvpusdienas piešķīrusi pašvaldība: pārējiem, kuriem ēdināšanu
nodrošina valsts, – vispārizglītojošo skolu 1. un 2. klašu, kā
arī Jelgavas 1. un 2. internātpamatskolas skolēniem – kārtība
nemainās, tāpat tā paliek nemainīga 1. pamatskolas, Jelgavas
tehnikuma un Mūzikas vidusskolas audzēkņiem.

Skolēna e-apliecību izmanto
Jelgavas 1. internātpamatskola

nav apliecības
ir skolēna apliecība

25
90

Jelgavas 1. pamatskola

nav apliecības
ir skolēna apliecība

6
70

Jelgavas 2. internātpamatskola

nav apliecības
ir skolēna apliecība

11
118

Jelgavas 2. pamatskola

nav apliecības
ir skolēna apliecība

23
549

Jelgavas 3. sākumskola

nav apliecības
ir skolēna apliecība

89
581

Jelgavas 4. sākumskola

nav apliecības
ir skolēna apliecība

52
860

Jelgavas 4. vidusskola

nav apliecības
ir skolēna apliecība

71
848

Jelgavas 5. vidusskola

nav apliecības
ir skolēna apliecība

12
641

Jelgavas 6. vidusskola

nav apliecības
ir skolēna apliecība

25
514

Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola

nav apliecības
ir skolēna apliecība

9
429

Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola

nav apliecības
ir skolēna apliecība

215
202

Jelgavas Spīdolas ģimnāzija

nav apliecības
ir skolēna apliecība

4
442

Jelgavas Valsts ģimnāzija

nav apliecības
ir skolēna apliecība

26
641

Jelgavas tehnikums

nav apliecības
ir skolēna apliecība

707
211

Jelgavas Mūzikas vidusskola

nav apliecības
ir skolēna apliecība

25
32

Jelgavas Amatu vidusskola

nav apliecības
ir skolēna apliecība

214
294

Svētes pamatskola

nav apliecības
ir skolēna apliecība

2
21

Teteles pamatskola

nav apliecības
ir skolēna apliecība

6
12

Aizupes pamatskola

nav apliecības
ir skolēna apliecība

11
115

Ozolnieku vidusskola

nav apliecības
ir skolēna apliecība

20
38

Citas pašvaldības

nav apliecības
ir skolēna apliecība

499
13

Cenrādis skolēna e-apliecības izmantošanai (SEB bankas informācija)
E-kartes lietošanas maksa gadā
(tiek iekasēta, sākot ar otro kartes lietošanas gadu)

Ls 1,00

Maksa par e-kartes aizvietošanu
(nozaudēšanas, sabojāšanas u.tml. gadījumos)

Ls 2,00

Diennakts darījumu limits Jelgavas sabiedriskajā transoprtā

Ls 4,00

Diennakts darījumu limits skolas ēdnīcās, kur pieņem e-karti

Ls 7,00

Skaidras naudas izņemšana bankomātā (ATM)

Pakalpojums nav pieejams

Maksa par iepazīšanos ar konta bilanci bankomātā (ATM)

Pakalpojums nav pieejams

Norēķinu konta atvēršana, apkalpošana, slēgšana

Bez maksas

Pirmreizēji pasūtot, e-kartes izsniegšanu apmaksā
SIA «Jelgavas autobusu parks», reģistrācijas Nr.40003152664
Par citiem pakalpojumiem (operācijas kontā, kases operācijas, klientu dokumentu apstrāde u.c.), ko SEB banka sniedz klientiem saistībā ar maksājuma karšu apkalpošanu,
klients maksā saskaņā ar SEB bankas vienoto pakalpojumu cenrādi privātpersonām.
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Bez skolēna e-apliecības
pašvaldības brīvpusdienas
saņemt nevarēs
Mārīte Liepiņa, Jelgavas
Sociālo lietu pārvaldes Sociālās palīdzības nodaļas
vadītāja:
«No 1. oktobra pašvaldības piešķirto brīvpusdienu finansēšana
tiks organizēta identiski tam, kā
jau tiek organizēta pilsētas sabiedriskā transporta apmaksa.
Proti, Sociālo lietu pārvalde
sagatavo to skolēnu sarakstu, kuriem ir piešķirtas brīvpusdienas,
un nosūta šos datus elektroniski
SEB bankai. Nauda tiek rezervēta speciālā Sociālo lietu pārvaldes
kontā un pēc katra faktiski
notikušā darījuma tiek pārskaitīta pakalpojuma sniedzējam jeb
skolas ēdināšanas uzņēmumam.
Būtiski, ka skolēna kontā šī
nauda neglabājas – tā ēdinātajam
tiek pārskaitīta tikai pēc konkrētā darījuma jeb fiksēšanas par
brīvpusdienu izsniegšanu.
Skolēniem, kuriem jau ir nokārtota e-apliecība, nekādas
papildu darbības, lai skolā paēstu
brīvpusdienas, nav jāveic – bankai jau būs darīti zināmi skolēna
dati, un 1. oktobrī skolēns ar savu
e-karti dosies uz skolas ēdnīcu,
kur, pieliekot karti tur izvietotajam aparātam, pretī saņems
brīvpusdienas.
Jāpiebilst, ka uz 1. septembri
pašvaldības brīvpusdienas bija
piešķirtas jau 596 skolēniem.
Savukārt tiem skolēniem,
kuriem ir piešķirtas pašvaldības

apmaksātas brīvpusdienas, bet
e-kartes vēl nav, nekavējoties tā
jānokārto, lai varētu skolā ēst
brīvpusdienas.
Šobrīd mūsu rīcībā ir informācija par 15 skolēniem, kuriem ir
piešķirtas brīvpusdienas, bet ekarte vēl nav nokārtota. Būtiski
uzsvērt: ja karte nebūs nokārtota, bērns skolā brīvpusdienas
saņemt nevarēs. Jāatceras, ka
kartes izveidošanai nepieciešamas 5 – 10 darba dienas, tāpēc
ģimenēm šis jautājums jānokārto
pēc iespējas ātrāk, lai bērns 1.
oktobrī nepaliek bez brīvpusdienām. Jāatgādina, ka kartes pirmreizēja izveidošana ir bez maksas
– visus izdevumus par kartes
izgatavošanu sedz Jelgavas Autobusu parks. Vien jārēķinās,
ka pēc gada kontā būs jāieskaita
viens lats, lai segtu bankas kartes
gada maksu.
Tāpat būtiski uzsvērt, ka brīvpusdienām var pieteikties visa
mācību gada garumā – tiklīdz
ģimene atbilst konkrētiem kritērijiem, kas ļauj pretendēt uz
brīvpusdienu piešķiršanu. Tāpēc
jāatceras: lai turpmāk brīvpusdienas saņemtu no nākamā
mēneša, līdz esošā mēneša 15.
datumam Sociālo lietu pārvaldē
nepieciešams iesniegt visus attiecīgos dokumentus, kas pēc tam
tiek izskatīti Pabalstu piešķiršanas darba grupas sēdē. Tātad,
lai bērns brīvpusdienas saņemtu

Kas var pretendēt uz pašvaldības
apmaksātām brīvpusdienām?
Pašvaldības apmaksātām brīvpusdienām var
pieteikties visa mācību gada garumā. Minēto
pašvaldības pabalstu piešķir skolēniem no
ģimenēm, kurās ir darbspējas vecuma personas
un ģimenes ienākumi mēnesī uz vienu personu
nepārsniedz 90 latus; ja ģimenē ir skolēni, bet
nav darbspējīgu personu un ienākumi mēnesī uz
vienu personu nepārsniedz 140 latus; ja skolēns
dzīvo aizbildņa ģimenē, kurā ienākumi uz vienu
personu nepārsniedz 160 latus. Pabalstu piešķir ģimenēm, kuras savu pamata dzīvesvietu
deklarējušas Jelgavas pilsētas administratīvajā
teritorijā un dzīvo deklarētajā adresē. Lai pieprasītu pabalstu, ģimenei Sociālo lietu pārvaldē
jāiesniedz aizpildīta iztikas līdzekļu deklarācija
un iesniegums. Ja kāds ģimenes loceklis strādā,
jāiesniedz arī ienākumus apliecinoši dokumenti
un, ja nepieciešams, papildu dokumenti, kas
apliecina deklarācijā sniegtās ziņas.

no, piemēram, 1. novembra,
formalitātes jānokārto līdz 15.
oktobrim.
Tā kā skolēna e-apliecība ir
personalizēta, tad sveša persona
to lietot nedrīkst. Arī brīvpusdienas skolā, izmantojot šo karti,
var paēst tikai konkrētais skolēns
– to attiecīgi kontrolē ēdinātājs,
pārliecinoties par personas, kas
uzrāda skolēna e-apliecību, identitāti.
Zināmā veidā tas arī sakārto
pašvaldības pabalstu lietderīgu
izmantošanu, jo tagad katrai
brīvpusdienu ēšanas reizei pretī
būs atbilstošs bankas dokuments, kas apliecinās, ka konkrētais bērns noteiktā dienā ir
izmantojis pašvaldības sociālo
palīdzību – tas ļaus sakārtot pabalsta izlietošanas sistēmu.»

Banka pagarina darba laiku, lai
skolēni varētu izņemt e-apliecības
Liene Dzenīte, AS «SEB
banka» Maksājumu karšu
attīstības un atbalsta pārvaldes maksājumu karšu attīstības projektu vadītāja:
«Esam raduši iespēju atsevišķās dienās pagarināt SEB
bankas Jelgavas filiāles darba
laiku, lai skolēniem kopā ar vecākiem būtu pēc iespējas ērtāk
saņemt skolēna apliecību jeb
e-karti, jo, iespējams, daļai, kas
to neizmantoja braukšanai pilsētas sabiedriskajā transportā,
tā tagad būs nepieciešama, lai
varētu norēķināties par ēdināšanu skolā.
Būtiski saprast, ka līdz ar jauna pakalpojuma nodrošināšanu
norēķinu kartes konts paliek
nemainīgs un tas ir viens, taču
tajā vecākiem skaidri būs pārredzama naudas plūsma gan par
bērna braucieniem sabiedriskajā
transportā, gan par iztērēto naudu skolas ēdnīcā. Tādējādi vecāki
brīvi varēs sekot līdzi tam, cik un
kurā vietā bērns naudu iztērējis.
Tāpat jāuzsver, ka katrai no
pozīcijām ir arī atšķirīgs dienas
limits – braucieniem sabiedriskajā transportā nevar iztērēt
vairāk kā četrus latus dienā,
bet ēdināšanai skolā – vairāk kā
septiņus latus dienā. Ēdināšanai
tik liels limits paredzēts ne tikai
tāpēc, lai bērns var paēst siltas
pusdienas un, piemēram, pēc
tam, apmeklējot ārpusklases
nodarbības, arī launagu, bet arī
tāpēc, ka atsevišķās izglītības
iestādēs ir iespēja par pusdienām
samaksāt nedēļu uz priekšu. Kā
šis princips darbojas, tas jau ir
jāuzzina katrā skolā atsevišķi.
Jaunā mācību gada sākumā,
iespējams, kādam no skolēniem
varēja rasties neērtības, jo tās
maksājumu kartes, kuru kon-

Pagarināts SEB bankas
Jelgavas filiāles
(Akadēmijas ielā 3)
darba laiks, lai nodrošinātu
ērtāku skolēna e-apliecības
karšu izsniegšanu,
šādos datumos:
18. un 25. septembrī,
kā arī 2. un 9. oktobrī
bankas Jelgavas filiāle būs
atvērta no pulksten 9 līdz 19.

tos bija negatīvs atlikums, tika
bloķētas. Šāda situācija varēja
rasties, ja, ieskaitot kontā līdzekļus, bija piemirsts par kartes
lietošanas gada maksu. Augustā
pagāja gads, kopš skolēni saņēma jaunās e-apliecības, – izdošanas gadā visus izdevumus
par kartes izveidošanu sedza
Jelgavas Autobusu parks, taču
jau tobrīd informējām ģimenes,
ka ar nākamo gadu kartes gada
lietošanas maksa būs viens lats.
Tieši tāpēc aicinu vecākus, ieskaitot naudu bērna e-apliecības
kartē ēdināšanai vai braukšanai
autobusā, reizi gadā paredzēt
papildu vienu latu apkalpošanas
izmaksu segšanai.
Būtiski uzsvērt – ja karte tiek
bloķēta nepietiekamu līdzekļu
dēļ, tad pirmām kārtām es aicinu vecākus internetbankā vai
bankas filiālē klātienē pārliecināties par to, ka kartē līdzekļu
pietiek, un nepieciešamības
gadījumā veikt naudas pārskaitījumu uz kontu. Tajā brīdī, kad
kartē atkal būs nepieciešamie
līdzekļi, tā tiks atbloķēta bez papildu darbībām – ģimenei nekur
nav jāvēršas un nekādas papildu
darbības nav jāveic: vienkārši
jāieskaita kontā nauda, un karte
tajā pašā brīdī tiks atbloķēta.
Tomēr karte var būt bloķēta
arī citu iemeslu dēļ, piemēram,

ja tā ir pazaudēta vai sabojāta.
Tādā gadījumā pirmā rīcība ir
zvans bankai pa tālruni 8777,
lai uzzinātu, kādā veidā karti
iespējams atbloķēt.
Taču jāatzīst, ka kopumā
pirmais gads, kopš Jelgavā ciešā
sadarbībā ar pašvaldību ieviestas skolēna e-apliecības, ir veiksmīgs. Jā, sākotnēji varbūt gan
skolēniem, gan viņu vecākiem
bija nepierastas e-apliecības
lietošanas nianses, taču pāris
mēnešos mēs tam tikām pāri,
lai tagad varētu atzīt, ka ar katru mēnesi aug gan to skolēnu
skaits, kuri izmanto e-apliecības,
gan arī aug darījumu skaits ar
šīm kartēm. Tāpēc ļoti gribas
ticēt, ka arī jaunā iespēja – ēdināšanas apmaksa skolās – gūs
atsaucību un ģimenes izmantos
to priekšrocību, ko sniedz bezskaidras naudas norēķini.»
Sagatavoja
Kristīne Langenfelde

SEB banka atgādina!

Skolēna apliecība ir ne tikai
dokuments, bet arī maksājumu
karte, tādēļ glabā to rūpīgi un
nenodod lietošanai citām personām.

Ja e-karte ir nozaudēta vai
nozagta, bloķē to,
sūtot īsziņu ar tekstu
«STOP personas kods»,
piem.,
«STOP 111111-11111»
pa tālruni 8777
vai nekavējoties ziņo par to
SEB bankas Klientu centram darba
dienās no pulksten 8 līdz 22,
brīvdienās no pulksten 10 līdz 17
pa tālruni 8777.
Saglabā šo tālruņa numuru savā
mobilajā tālrunī. Ņem vērā, ka
līdz brīdim, kamēr karte tiks
nobloķēta, ar to veiktie darījumi
tiks uzskatīti par tevis veiktiem.

Pilsētnieks vērtē

Vai jūs laikus
norēķināties par
komunālajiem
pakalpojumiem?
Agija, māmiņa:
– Katru mēnesi
ģimenē saplānojam budžetu, un komunālie maksājumi vienmēr ir vieni no primārajiem.
Tos cenšamies nomaksāt precīzi
laikā – tiklīdz rēķins saņemts, tūlīt
arī maksājam, lai viss kārtībā. Ļoti
reti gadās samaksāt pēdējā dienā,
kas norādīta rēķinā.
Irēna, pensionāre:
– Šobrīd tieši
esmu ceļā, lai
nomaksātu
kārtējo elektrības rēķinu.
Vispirms katru mēnesi no pensijas
samaksāju par komunālajiem
pakalpojumiem, tad skatos, cik
naudiņas paliek pāri pārtikai. Ko
gan es varēšu izdarīt, ja, piemēram,
nebūs elektrības?! Kā bez rokām!
Tiesa, tagad cīnos ar «Lattelecom»,
no kā pērku ekonomisko paku, bet
viņi man nevar nodrošināt kārtīgu
pakalpojumu – no 14 programmām rāda tikai astoņas.
Vita, mājsaimniece:
– Nekādas
problēmas ar
maksājumu
veikšanu nav
bijušas. Gadās,
ka zināmās summas, kas katru mēnesi ir vienādas, samaksājam, vēl
pirms mēnesis beidzies. Uzskatu,
ka parādus par komunālajiem
pakalpojumiem nedrīkst ielaist,
jo tad tikai liekas problēmas var
sanākt. Ir pat gadījies, ka jāņem
ātrais kredīts, lai tikai komunālie
rēķini būtu nomaksāti.
Aivars, jelgavnieks:
– Ku r š t a d
grib sagādāt
sev nepatikšanas?! Dzīvoju
privātmājā,
līdz ar to man komunālo rēķinu
nav tik daudz – jāsamaksā par
elektrību, televīziju, telefonu. Cenšos ar visiem maksājumiem tikt
galā laicīgi. Disciplinē arī «labajos
laikos» paņemtais kredīts, kas tagad jāatmaksā. Labāk kādu desas
luņķi mazāk nopirkšu, bet rēķini lai
ir samaksāti.
Raimonds,
strādā tirdzniecībā:
– Gadās iekavēt. Visbiežāk
tieši tādēļ, ka
aizmirstu rēķinus nomaksāt. Tad saņemu
brīdinājumu un atceros, ka kaut
kas tomēr nav nokārtots. Ir bijuši
arī gadījumi, kad citi izdevumi,
pirkumi ir svarīgāki par rēķiniem,
līdz ar to tie tiek atlikti.
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 28000 eks.
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Kultūras mantojuma dienā: kā
cēla tagadējo Valsts ģimnāziju?
 Ritma Gaidamoviča

Sestdien, 14. septembrī, būs Eiropas kultūras
mantojuma diena. Šogad tās tēma ir «Skolas
kultūras pieminekļos»,
tieši tāpēc īpašs pasākums sestdien pulksten
11 gaidāms Jelgavas
Valsts ģimnāzijā, kas ir
20. gadsimta 30. gadu
kultūras piemineklis.
Apmeklētāji varēs uzzināt, kur
iemūrēta vara kapsula skolas
celtniecības sākumposmā, kas tajā
atrodas, kā arī būs iespēja redzēt
unikālu fotoizstādi, kas atspoguļo
skolas vēsturi.
Izvirzot skolas par galveno tēmu
Eiropas kultūras mantojuma dienās, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija vēlas
pievērst uzmanību skolām, kas
atrodas kultūras pieminekļos,
uzsverot, ka ikkatra cilvēka dzīves
ceļš un vērtību izpratne aizsākas
skolā. Vēl nozīmīgāk tas ir, ja pati
skolas vide ir kultūrvēsturiskām
vērtībām bagāta. Mūsu pilsētā tāda

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
Foto: Ivars Veiliņš

ir Jelgavas Valsts ģimnāzija, kas
ir 20. gadsimta 30. gadu kultūras
piemineklis. Tieši tāpēc Jelgavas
Valsts ģimnāzija kopā ar Valsts
kultūras pieminekļu aizsardzības
inspekciju 14. septembrī pulksten
11 jelgavniekus aicina uz svinīgu
pasākumu ģimnāzijas aktu zālē.
«Šajā dienā interesentiem būs
iespēja noklausīties arhitekta Rīgas
Tehniskās universitātes profesora
un Latvijas arhitektūras vēstures
speciālista Jāņa Krastiņa stāstījumu par 20. gadsimta 1. puses skolu
arhitektūru. Savukārt skolas bibliotekāre un vēstures pētniece Laima
Ozoliņa pastāstīs, kā ēkas arhitekts
Valdis Zēbauers veidojis projektu,»
stāsta Valsts ģimnāzijas direktores
vietniece Marita Asarīte, piebilstot,
ka L.Ozoliņa atklās daudz interesantu faktu. Piemēram, būs iespēja
uzzināt, kur iemūrēta vara kapsula
skolas celtniecības sākumposmā
un kas tajā atrodas. Tāpat varēs
vērot unikālu fotogrāfiju izstādi  Sintija Čepanone
par skolas ēkas vēsturi, kā arī doties
Līdz piektdienai, 13. sepekskursijā pa skolu, novērtējot,
tembrim, transporta sakāda tā izskatās šodien. Muzikāli
tiksmei slēgts Lielās ielas
pasākumu papildinās ģimnāzijas
posms no Pasta līdz Pētekoris «Skali».

Lielajā ielā klāj
asfalta virskārtu

Jelgavas nacionālo kultūras
biedrību asociācija

Uzsākta projekta «Vienoti Jelgavai» īstenošana
Biedrība «Jelgavas nacionālo kultūras biedrību asociācija» šī gada septembrī
uzsāk projekta «Vienoti Jelgavai» īstenošanu. Projekta mērķis – sabiedrības
izglītošana par pilsonisko līdzdalību un starpkultūru dialoga veicināšana,
valsts valodas apguves un naturalizācijas procesa veicināšana, vēstures
vienotas izpratnes veidošana, izmantojot interaktīvas aktivitātes dažādām
sabiedrības grupām.
12. septembrī pulksten 16 Sabiedrības integrācijas pārvaldē
Sarmas ielā 4 notiks informatīvs pasākums,
kurā aicinām piedalīties NVO pārstāvjus, pašvaldības, izglītības un kultūras
speciālistus, izglītības iestāžu vadītājus un pedagogus, valsts sektora darbiniekus, kuru darbība skar sabiedrības integrācijas jomu. Pasākumā projekta
īstenotājs informēs par projekta ideju, aktivitātēm un sagaidāmo rezultātu.
Mērķa grupa – Jelgavas pilsētas iedzīvotāji, it īpaši jaunieši, mazākumtautību
pārstāvji, nepilsoņi.
Visas paredzētās aktivitātes norisināsies Jelgavā no 2013. gada septembra
līdz 2014. gada jūnijam.

Galvenās aktivitātes: naturalizācijas kursi, interaktīva eksāmena simulācijas testa par Latvijas vēstures un LR Satversmes pamatjautājumiem
e-vidē izveide, informatīvi izglītojošie un saliedētību veicinošie pasākumi
Jelgavas iedzīvotājiem.
Papildinformācija par projektu pieejama portālā www.sib.jelgava.lv
vai pa tālruni 27839914, 29127726.
Projektu «Vienoti Jelgavai» (līg.Nr.2012.EEZ/PP/2/MIC/014/019) realizē
biedrība «Jelgavas nacionālo kultūras biedrību asociācija» ar partneri
biedrību «Par zaļo enerģiju Latvijai» un Sabiedrības integrācijas fonda
atbalstu. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.
Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.

Par projektu konkursu 2013. gadam (II kārta)
Biedrību un nodibinājumu atbalsta programmai
Jelgavas pilsētas pašvaldība izsludina projektu konkursu «Biedrību un nodibinājumu atbalsta programma» 2013.
gadam (II kārta). Konkursa mērķis ir sekmēt iedzīvotāju aktivitāti un iesaistīšanos pilsētas attīstības un sociālo
problēmu risināšanā, veicināt labdarības tradīcijas un sadarbību starp Jelgavas pilsētas pašvaldību un biedrībām
un nodibinājumiem, kas darbojas Jelgavas pilsētas teritorijā.
Pamatojoties uz Jelgavas pilsētas Biedrību un nodibinājumu atbalsta programmas nolikumu:
programmas finansējuma fonda līdzekļus piešķir:
1. projektiem, kuri paredz sabiedriski nozīmīgu programmu, projektu un pasākumu realizāciju Jelgavas pilsētā,
2. projektiem, kuri piesaista ievērojamus vietējos resursus un brīvprātīgo darbu sabiedriski nozīmīgos projektos,
3. sabiedrisku objektu būvdarbiem, remontam, remonta materiālu un pamatlīdzekļu iegādei (telpas, aprīkojums,
biroja mēbeles) organizāciju darbības nodrošināšanai, ja tās veic sociāli nozīmīgas funkcijas,
4. sociālu programmu īstenošanai,
5. pašvaldības funkciju īstenošanai, ja tās deleģētas organizācijām,
6. administratīvajiem izdevumiem, kas nepieciešami organizāciju darbības nodrošināšanai mērķprogrammu
īstenošanai, izņemot organizāciju darbinieku atalgojumam;
programmas finansējuma fonda līdzekļus nepiešķir:
1. nekustamā īpašuma iegādei,
2. organizāciju darbinieku atalgojumam,
3. pasākumiem, kurus saskaņā ar nolikumiem finansiāli atbalsta citas Jelgavas pilsētas pašvaldības izveidotas
programmas,
4. vairāk nekā diviem piešķīrumiem vienam pretendentam budžeta gadā,
5. pretendentiem, kuri projektu pieteikumos nav paredzējuši iesniedzēja ieguldījumu vai pašfinansējumu, vai līdzfinansējumu.
Projekta pieteikumi jāiesniedz Jelgavas pilsētas domē, Klientu apkalpošanas centrā, Lielajā ielā 11, 1.
stāvā, 131. kab., līdz 11.10.2013. plkst.14.30 slēgtā aploksnē. Katrs projekts jāiesniedz atsevišķā aploksnē.
Uz aploksnes jānorāda:
1. iesniedzēja nosaukums, juridiskā adrese;
2. adresāts: Jelgavas pilsētas dome, Biedrību un nodibinājumu atbalsta programma.
Ja projekta pieteikumu nosūta pa pastu, pasta zīmoga datumam jābūt ne vēlāk kā 11.10.2013.
Iesniegtie projektu pieteikumi tiks izskatīti un rezultāti paziņoti līdz 11.11.2013.
Projektu pieteikumu sagatavo brīvā formā, ievērojot Jelgavas pilsētas Biedrību un nodibinājumu atbalsta programmas nolikumu un izmantojot veidlapu «Projekta pieteikums Biedrību un nodibinājumu atbalsta programmai», kura
publicēta Jelgavas pilsētas domes mājas lapā www.jelgava.lv, sadaļā «Pašvaldība». Minēto veidlapu var saņemt
Jelgavas pilsētas domes administrācijas Klientu apkalpošanas centrā (131. kabinets) Lielajā ielā 11, Jelgavā.
Sīkāka informācija saņemama pie Jelgavas pilsētas Biedrību un nodibinājumu atbalsta programmas komisijas
sekretāres M.Čanižas, tālrunis 63005508.

ra ielai – tur visā posmā
abās brauktuves pusēs
tiek klāta asfalta virskārta. «Pašlaik slēgtajā
posmā nav ietverts Lielās
un Pasta ielas krustojums
– to, lai veiktu asfaltēšanas darbus, plānots slēgt
piektdien un sestdien,»
norāda SIA «Ceļu būvniecības sabiedrība «Igate»» būvdarbu vadītājs
Kaspars Macāns.

«Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja,
ka, veicot Lielās ielas rekonstrukciju, asfalts uz brauktuves tiek klāts
trijās kārtās, un posmā no Driksas
tilta līdz Pētera ielai šonedēļ jau
sākta pēdējās jeb virskārtas ieklāšana. Nedēļas sākumā tas izdarīts
posmā no Driksas tilta līdz Pasta

ielai brauktuves kreisajā pusē virzienā uz Rīgu, tostarp noasfaltēts
Uzvaras ielas atzars, savukārt pašlaik virskārta tiek klāta posmā no
Pasta līdz Pētera ielai. Tā kā darbi
vienlaicīgi notiek abās brauktuves
pusēs, šis posms, tostarp Lielās ielas
krustojums ar Mātera ielu, slēgts
visiem transporta līdzekļiem.
Slēgtā posma apbraukšanai
virzienā no Pārlielupes izmantot
Uzvaras, Dobeles, Vecpilsētas un
K.Barona ielu, savukārt virzienā
no Dobeles puses satiksmes kustība organizēta pa Dambja, Sarmas
un Raiņa ielu. «Pa Mātera ielu
atļauts piebraukt līdz Lielajai ielai
no abām pusēm. No Lielās ielas uz
Pasta ielu atļauts nogriezties pa
kreisi no abām joslām,» informē
pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība».
«Piektdien un sestdien asfaltēšanas darbu dēļ satiksmei plānots
slēgt arī Lielās un Pasta ielas krustojumu,» piebilst K.Macāns, norādot, ka savukārt nākamajā nedēļā
asfalta virskārtu plānots klāt Lielajā

ielā no Driksas tilta līdz Pasta ielai
brauktuves labajā pusē virzienā uz
Rīgu. «Šī posma virskārtas asfaltēšanas darbus plānots organizēt
divos posmos,» informē būvdarbu
vadītājs.
Tā kā ceļu remontu dēļ transporta plūsma ir apgrūtināta, «Pilsētsaimniecība» autovadītājus aicina
būt uzmanīgiem un iecietīgiem un
sekot līdzi uzstādītajiem ceļu satiksmes organizēšanas tehniskajiem
līdzekļiem. Tāpat, lai ar automašīnu
savlaicīgi varētu nokļūt galapunktā,
jelgavnieki lūgti ieplānot papildu
laiku ceļam, kā arī, ja vien tas iespējams, neizmantot automašīnu,
bet gan pilsētas autobusus.
Kaut arī, lai mazinātu sastrēgumus būvdarbu zonā, satiksmes
organizēšanai tiek piesaistīts strādnieks regulētājs, īpaši darbadienu
rītos un vakaros no sastrēgumiem
izvairīties nav iespējams. Darbu
veicēji atvainojas par sagādātajām
neērtībām.
Lielās ielas rekonstrukcijai jānoslēdzas 1. novembrī.

Īpašos fondī traukus, nobaudot Jelgavas
ēdienus, saņēmuši jau 53 cilvēki
 Ritma Gaidamoviča

Pagājušas trīs nedēļas,
kopš pilsētā dots starts
akcijai «Garšas tūre Jelgavā!». Tās laikā trīs ēdināšanas iestādēs pilsētas
īpašos ēdienus, krājot
zīmodziņus, nobaudījuši
un dāvanu – fondī trauku
ar Jelgavas logo – saņēmuši jau 53 cilvēki. Gan
akcijas organizatori, gan
uzņēmēji ar rezultātu
ir apmierināti un aicina līdz 1. oktobrim arī
citus izmantot iespēju
nogaršot pamatēdienu
«Hercoga bura», desertu «Šarlotes skūpsts»
un dzērienu «Jelgavas
bellini», balvā saņemot
unikālu dāvanu.
«Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja,
ka akcijai «Garšas tūre Jelgavā!»
ir izveidots speciāls buklets. Tajā
ietverta pastaigas maršruta karte
ar 12 apskates objektiem, kā arī
vietām, kur var nobaudīt Jelgavas
īpašos ēdienus un dzērienu. Ģimenes restorānā «Hercogs» akcijas
dalībnieki aicināti nogaršot pamat
ēdienu «Hercoga bura», bistro
«Silva» piedāvā desertu «Šarlotes
skūpsts», savukārt krodziņā «Istaba» jānobauda atspirdzinošais dzēriens «Jelgavas bellini». Sakrājot trīs
zīmodziņus, dalībnieks iegūst īpašo
Jelgavas gardēža suvenīru – Jelga-

vas uzņēmumā
«Keramika LV»
izgatavoto fondī
trauku ar Jelgavas logo. Būtiski,
ka pilsētas ēdieni un dzēriens
obligāti jānobauda septiņu dienu laikā. Tas vēl
iespējams līdz 1.
oktobrim.
Jelgavas reģionālā Tūrisma
centra (JRTC) vadītāja Anda Iljina
stāsta, ka šis ir pirmais projekts
tūrismam ar gastronomisku ievirzi
un rezultāti apliecina – cilvēkiem
tas patīk. «Gan mēs, gan arī iesaistītie uzņēmēji ar rezultātu ir
apmierināti. Uzņēmēji apgalvo, ka,
pateicoties Garšas tūrei, Jelgavas
ēdieniem saņem vairāk pasūtījumu nekā ikdienā,» stāsta A.Iljina.
Vadītāja zina teikt, ka akcijas dalībnieku vidū lielākā daļa ir tieši
jelgavnieki, kuri tajā iesaistījuši arī
savus viesus, tāpat svētkos – Piena,
maizes un medus svētkos, Metāla
svētkos – akcijā labprāt piedalījušies
ekskursanti no dažādām Latvijas
vietām. Galvenokārt, lai piedalītos
akcijā, cilvēki izmanto brīvdienas
un svētkus, kad visu var izdarīt nesteidzīgi. «Pats galvenais ieguvums
– šis ir vēl viens ļoti labs veids, kā
popularizēt Jelgavas īpašos ēdienus
un dzērienu. Līdz ar akciju aizvien
vairāk jelgavnieku un viesu zina par
tiem,» tā A.Iljina.
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Īsi
 No 16. septembra pulksten
9 līdz 25. septembra pulksten 7
sliežu ceļa remontdarbu dēļ būs
slēgta transporta kustība pār Skuju
dzelzceļa pārbrauktuvi Ozolnieku
novadā. Kā informē «Latvijas dzelzceļa» mediju attiecību vadītājs Māris
Ozols, Skuju dzelzceļa pārbrauktuve
tiks slēgta, lai veiktu pārbrauktuves
klātnes remontu. «Šīs pārbrauktuves
klātne ir kritiskā stāvoklī, tāpēc darbus uz vēlāku laiku nav iespējams
atlikt – tiklīdz sāksies pirmās salnas,
šādus remontdarbus nebūs iespējams
veikt,» norāda M.Ozols. No 16. līdz
25. septembrim Skuju pārbrauktuvi
autovadītāji šķērsot nevarēs – kā
apbraucamais ceļš jāizmanto apvedceļš, tiesa gan, neaizmirstot, ka arī
tur notiek brauktuves rekonstrukcija. Līdz ar to ceļam uz Rīgu būtu
jāieplāno papildu laiks. «Apzinoties,
ka Skuju pārbrauktuve šķērso vienu
no svarīgākajiem ceļiem, darbus
centīsimies pabeigt maksimāli ātri,»
akcentē M.Ozols. Jāpiebilst, ka līdz
ar remontdarbiem šajā dzelzceļa
līnijā izmaiņas paredzētas arī vilcienu
Rīga–Jelgava–Rīga kustības grafikā.
 Pirmdien, 16. septembrī, no
pulksten 9 līdz 18 būs pārtraukta
ūdens padeve Vīgriežu ielā no Kārklu līdz Rūpniecības ielai; Rūpniecības ielā no Tērvetes līdz E.Dārziņa
ielai, kā arī Tukuma un Kastaņu
ielā, informē SIA «Jelgavas ūdens».
Ūdens padeve tiks pārtraukta, jo
projekta «Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstība Jelgavā,
II kārta» gaitā «Jelgavas ūdens» veic
maģistrālā ūdensvada rekonstrukcijas
darbus Atmodas, Rūpniecības, Filozofu, Smilšu un Dambja ielā, un darbu
ietvaros paredzēts veikt ūdensvada
cauruļvadu pārslēgumus Rūpniecības
un Vīgriežu ielas krustojumā. «Jelgavas ūdens» atvainojas par sagādātajām neērtībām un aicina iedzīvotājus
savlaicīgi nodrošināties ar dzeramā
ūdens rezervi. Ūdens saduļķošanās
gadījumā ūdeni uzturā vēlams lietot
novārītā veidā.
 Sestdien, 14. septembrī, radošo
domu un darbu centrs «Svētelis»
aicina iedzīvotājus uz kartupeļu
talku labdarības virtuvei. Talka
norisināsies Ozolnieku novada «Bērzainēs», bet izbraukšana – sestdien
pulksten 9 no «Svēteļa» Pļavu ielā 2,
Jelgavā. Siltas pusdienas visiem talciniekiem garantētas, informē centra
vadītāja Ingrīda Lisovska. Interesenti
talkai aicināti pieteikties pa tālruni
29137168.
 SIA «Jelgavas ūdens» informē,
ka no 16. līdz 20. septembrim turpināsies pilsētas ūdensvada tīklu
profilaktiskā skalošana Dobeles šosejā, Atmodas un Ganību ielā, 1., 2.,
3. un 4. līnijā, Nameja, Kooperatīva,
Agroķīmijas, Asteru un Satiksmes ielā,
kā arī Riekstu un Miezītes ceļā. Skalošanas laikā ūdensvada tīklā iespējama
ūdens saduļķošanās arī apkārtējās
ielās, taču tas nav kaitīgs cilvēku veselībai. «Jelgavas ūdens» atvainojas
par sagādātajām neērtībām.

Foto: Ivars Veiliņš
Visvairāk fondī trauku izdalīti
krodziņā «Istaba» – 26, pēc tam seko
bistro «Silva» – 18 – un «Hercogs»
ar deviņiem traukiem. Ģimenes
restorāna «Hercogs» šefpavārs Andris Rūmītis stāsta, ka viņa vadītais
restorāns parasti ir tas, kur akcijas
bukletā tiek iespiests pirmais zīmogs. «Cilvēki sāk ar pamatēdienu,
kuru var nobaudīt tieši pie mums.
Pēc mūsu datiem, «Hercoga buru»
šajās trīs nedēļās nobaudījuši un zīmodziņus saņēmuši ap 100 klientu,
taču fondī traukus esam pasnieguši
tikai deviņus,» stāsta A.Rūmītis.
Ar akcijas rezultātiem apmierināta
arī bistro «Silva» vadītāja Sandra
Blūmane, kuras vadītajā ēdināšanas
uzņēmumā var nogaršot desertu
«Šarlotes skūpsts». Viņa stāsta, ka
visbiežāk akcijas dalībnieki «Silvu»
apmeklē, kad jau nogaršots pamat
ēdiens. Bet kā pēdējā pieturvieta
ir krodziņš «Istaba» ar «Jelgavas
bellini». Tur akcijas dalībniekiem
pasniegti 26 fondī trauki.

 «Latvijas piens» savā mājas lapā
lvpiens.lv publiskojis jaunu sadaļu
«360 grādu tūre», kurā interesentus
aicina virtuāli iepazīt uzņēmuma
ražošanas telpas. Virtuālajā ekskursijā interesenti var apskatīt piena
pieņemšanas punktu un pabūt piena
pirmapstrādes cehā, siera cehā un
koncentrāta ražošanas iecirknī. Mājas
lapā var ne tikai apskatīt, kāds piena
pārstrādes uzņēmums izskatās no
iekšpuses, bet arī uzzināt par ražošanas procesiem, iekārtām. ««360 grādu
tūre» ir iespēja iepazīties ar rūpnīcas
galvenajām ražošanas telpām, bet
tas nav onlainā,» piebilst uzņēmuma
zīmola vadītāja Anete Urka.

Ritma Gaidamoviča
Privātā pirmsskolas
izglītības iestāde «Pīlādzītis»
uzņem 2013./2014. mācību gadam bērnus
no 1,5 līdz 4 gadu vecuma bezmaksas grupās
ar latviešu un krievu valodas apmācību,
piecgadīgo un sešgadīgo bērnu pirmsskolas
sagatavošanas grupās ar vecāku
līdzfinansējumu 15 Ls/mēnesī.
Pērnavas ielā 16, Jelgavā, tālrunis 63021591,
63011290, mob.20021871, 26448426.
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Arī pašvaldības pabalsti
tiks izmaksāti eiro atbilstoši
apstiprinātajam kursam
«No nākamā gada janvāra Latvijā
būs eiro. Likumsakarīgi, ka arī visi
pabalsti tad tiks izmaksāti šajā valūtā,
lai gan saistošajos noteikumos pabalstu
apmērs noteikts latos. Man interesē,
kad Jelgavas dome plāno sākt eiro
ieviešanu,» ar šādu jautājumu «Jelgavas Vēstnesī» vērsās Voldemāra kungs.
Viņš vēlas zināt, kā pašvaldība grasās
īstenot visas izmaiņas dokumentos,
kas būs saistītas ar pāreju no latiem
uz eiro. «Galu galā – kādas tad līdz ar
eiro ieviešanu būs pabalstu, ko izmaksā
pašvaldība, summas un kad tās varēs
uzzināt jelgavnieki,» tā kungs.
«Jelgavas pilsētas domē normatīvie
akti, tajā skaitā arī pašvaldības saistošie noteikumi par sociālās palīdzības
pabalstu piešķiršanu, tiks pārskatīti

šogad,» informē pašvaldības Sabiedrisko attiecību sektora pārstāve Līga
Klismeta. Viņa skaidro, ka līdz ar eiro
ieviešanu arī pabalstu apmērs tiks
noteikts eiro atbilstoši apstiprinātajam
kursam un no 2014. gada tos izmaksās
eiro valūtā.
Kā liecina informācija interneta
vietnē par eiro ieviešanu Latvijā www.
eiro.lv, algas, kā arī pabalsti, pensijas
pēc eiro ieviešanas dienas tiks izmaksātas eiro, pārrēķinus veicot pēc stingri
noteiktā konvertācijas kursa un noapaļojot līdz veseliem eiro centiem (divas
zīmes aiz komata) pēc vispārējiem
matemātiskiem principiem (līdz 5 – uz
leju, no pieci (ieskaitot) – uz augšu).
Valūtas konvertācija tiks veikta pēc
kursa 0,702804 lati par eiro jeb 1 lats
= 1,42 eiro.

atbildam

Ceturtdiena, 2013. gada 12. septembris

Par suņu īpašnieku
pārkāpumiem jāziņo 8550
Asteru ielas 4
apkārtni par sava
mājdzīvnieka
Lotes pastaigu
vietu ikdienā
izvēlas arī tuvējās
mājas iedzīvotāja
Inta. Sieviete,
vedot pastaigā
suni, līdzi neņem
ne maisiņu,
ne ko citu, ar
ko savākt sava
mīluļa atstātos
ekskrementus,
jo uzskata, ka
lielāko kaitējumu
nodarot augumā
lielie suņi, aiz
kuriem saimniekiem tad arī būtu
jāsavāc.
Foto: Ivars Veiliņš

Torņa pulksteņa «repertuārs»
zināms līdz gada beigām
«Jauki, ka Svētās Trīsvienības baznīcas torņa pulkstenis piecas reizes
dienā spēlē melodiju, taču, jāatzīst,
mazliet apnikusi ir tā dziesma «Div’
pļaviņas es nopļāvu». Vai tiešām
nevar atskaņot kādu citu meldiņu?»
augustā, kad torņa pulkstenis atskaņoja šo tautasdziesmu, ar ierosinājumu «Jelgavas Vēstnesī» vērsās Ruta
Grīva.
Sākoties jaunam mēnesim, pulksteņa melodija nomainīta, turklāt pilsētā
atzīmējamās dienās torņa pulkstenis
atskaņo kādu īpašu dziesmu. Jelgavas
reģionālais Tūrisma centrs (JRTC)
apstiprina, ka visu septembri skanēs
latviešu tautasdziesma «Teici, teici,
valodiņa», un to līdz šim jelgavnieki
torņa «izpildījumā» nebija dzirdējuši,
savukārt pirmajā skolas dienā, 2. septembrī, torņa pulkstenis piecas reizes
dienā atskaņoja Jelgavas dziesmu
«Satiksimies Jelgavā».
JRTC vadītāja Anda Iljina stāsta,
ka Svētās Trīsvienības baznīcas torņa

melodija tiek mainīta katru mēnesi.
Paredzēts, ka oktobra melodija būs
«Nāk rudentiņ(i)s, būs barga ziema»,
bet tieši 1. oktobrī, kad tiek atzīmēti
Azemitologa svētki, skanēs studentu
starptautiskās himnas «Gaudeamus»
melodija. Plānots, ka tā torņa pulkstenī skanēs arī 17. novembrī – Studentu
dienā.
Savukārt novembra melodija būs
«Mazs bij’ tēva novadiņ(i)s». «Novembrī gaidāmi arī valsts svētki, kuros
skanēs citas dziesmas. Lāčplēša dienā
jeb 11. novembrī katru stundu ieskandinās «Dievs, dod mūsu tēvu zemei»,
kas līdz šim tornī nav skanējusi, bet
valsts dzimšanas dienā, 18. novembrī,
skanēs «Tev mūžam dzīvot, Latvija»,»
tā A.Iljina. Decembra melodija būs
«Zvaniņš skan», bet tieši Ziemassvētku dienās – 24., 25. un 26. decembrī
– «Klusa nakts», savukārt 1. janvārī
– «Sveiks, sveiks, Jaunais gads».
Jāatgādina, ka torņa pulkstenis
melodiju atskaņo piecas reizes dienā
– pulksten 9, 12, 15, 18 un 21.

Pateicība

«Paldies Lielās aptiekas
kolektīvam par iejūtību»
Pensionāre Sofija ar laikraksta starpniecību vēlas pateikties Lielās aptiekas
kolektīvam – kritiskā brīdī viņa izjutusi
patiesu aptiekas darbinieku un vadītājas atsaucību un iejūtību.
«Ar tik cilvēcīgu un iejūtīgu attieksmi savā dzīvē vēl nebiju saskārusies.
Nezinu, kā lai citādi šiem cilvēkiem
pasaka paldies, ja ne ar mūsu avīzes
starpniecību. Esmu 76 gadus veca
pensionāre, kurai veselība vairs nav
tā stiprākā – lielākās problēmas sagādā tas, ka asinsspiediens «lēkā». To
mēru regulāri, lai saprastu, kuras no
ārsta izrakstītajām zālēm jālieto. Bez
asinsspiediena mērīšanas mana ikdiena
vairs nav iedomājama, un vienu dienu
tas paaugstinājās līdz 226. Tieši šajā
trakākajā dienā mans asinsspiediena
mērīšanas aparāts sabojājās – nevarēju
vairs ieslēgt starta pogu. Ko man vecam
cilvēkam darīt?! Dzīvoju Lielajā ielā un
sapratu, ka steigšus jādodas uz aptieku,
lai tur man izmēra asinsspiedienu un
iedod kādas zāles. Aizgāju uz Jelgavas

Lielo aptieku, kas ir turpat netālu no
manas mājas. Es pat nespēju iedomāties, ka mani tur sagaidīs tik atsaucīgi
darbinieki un aptiekas vadītāja.
Viņas uzreiz apjautājās, kas man kait,
kā var palīdzēt? Izstāstīju savu situāciju
un parādīju asinsspiediena mērāmo
aparātu, kurš sabojājies. Iedomājieties,
šajos laikos viņas man tūlīt piedāvāja
bez maksas paņemt manu aparātu un
nosūtīt to uz remontu Rīgā, bet, kamēr
manu aparātu labo, lietošanā iedot
aptiekas mērinstrumentu! Viņas mani
pat nepazīst, es arī šajā aptiekā nebiju
pirkusi savu aparātu, bet vienalga – tāda
pretimnākšana vecam cilvēkam! Tas
tiešām nav iedomājams – bez asarām
acīs es nespēju to atcerēties! Ko es būtu
darījusi bez tā aparāta?! Katrreiz, kad
kļūtu slikti, man nāktos traucēt ātro
palīdzību, bet tagad iztiku pati, protams, ne bez Lielās aptiekas atsaucīgā
kolektīva palīdzības.
No sirds pateicos šiem laipnajiem darbiniekiem par viņu iejūtību pret svešu
cilvēku,» tā pensionāre Sofija.

Aiva Saulīte informē, ka, saņemot sūdzību par situāciju pie Asteru ielas 4. mājas,
policijas darbinieki pievērsa pastiprinātu uzmanību šai adresei, to apsekojot
vairākas reizes. «Pirmajā apsekošanā
diviem suņu īpašniekiem tika izteikti
mutiski aizrādījumi, pēc kā pārkāpumi
novērsti, savukārt nākamajās reizēs ar
dzīvnieku īpašnieku pienākumu nepildīšanu saistīti pārkāpumi vairs netika
konstatēti,» informē A.Saulīte, gan piebilstot, ka Pašvaldības policija ik dienu
turpina uzraudzīt un kontrolēt gan jau
minēto pagalmu Asteru ielā 4, gan arī
citus daudzdzīvokļu māju pagalmus un
sabiedriskās vietas.
Par novērotajiem suņu īpašnieku
pārkāpumiem iedzīvotāji aicināti nekavējoties informēt Pašvaldības policiju pa
tālruni 8550.
Jāatgādina, ka Jelgavas pašvaldības
saistošie noteikumi Nr.127 cita starpā
nosaka: nepieļaut, ka suņi piemēslo pilJelgavas Pašvaldības policijas pārstāve sētas teritoriju, dzīvojamo vai sabiedrisko

«Gribam, lai mūsu mājas apkārtne
būtu skaista, lai zaļā zona un apstādījumi
nebūtu suņu izkārnījumiem pilni un nodzeltējuši, lai vecākiem nebūtu jāraizējas,
ka bērns pēc spēlēšanās pagalmā mājās
var atnākt, nosmulējies ar suņu mēsliem,»
«Jelgavas Vēstnesim» saka Asteru ielas 4
mājas vecākā Irēna Lauva. Viņa redakcijā
vērsās, lai tuvējo māju iedzīvotājiem atgādinātu, ka daudzdzīvokļu mājas pagalms
un zaļā zona gar ietvi pie mājas nav suņu
pastaigu laukums, un lūgtu nevest suņus
nokārtot dabiskās vajadzības vai vismaz
savākt izkārnījumus aiz sava mājdzīvnieka. «Tiešām vairs nav kur glābties no tiem
suņu mēsliem, tie ir visur – pie logiem,
durvīm, smilšukastē... Arī košumkrūmi,
kur suņi labprāt nokārto savas dabiskās
vajadzības, pie mājas ir nodzeltējuši. Taču
ne jau suņi vainīgi, bet saimnieki, kuriem
neeksistē nekādas pieklājības normas. Bet
tā taču nedrīkst!» tā I.Lauva.

Ja fūre atgriežas,
jāziņo POIC
Pēc jelgavnieces Lienes Katrīnas
ierosinājuma augusta Satiksmes kustības drošības komisijā tika skatīts
jautājums par iespēju pie autobusu
pieturas «Rosība» izvietot ceļa zīmi
«Kravas mašīnām iebraukt aizliegts».
Viņa «Jelgavas Vēstnesim» norādīja, ka
kaimiņš, kurš brauc ar «fūri», dažkārt
to novieto tā, ka citām mašīnām tai
tikt garām ir apgrūtinoši. Komisijā
tomēr nolemts satiksmes organizāciju
Staļģenes ielā nemainīt.
Kā skaidro pašvaldības iestādes
«Pilsētsaimniecība» satiksmes organizācijas plānotāja Dzidra Staša, «Pilsētsaimniecības» speciālisti, apsekojot
koplietošanas ceļu no Staļģenes ielas
gar Kalnakroga kapsētu un situāciju
pārrunājot ar apkārtējo māju iedzīvotājiem, konstatēja, ka koplietošanas ceļa
brauktuve ir sakārtota, tajā nav bedru,
savukārt šoferis, kurš pārvietojies ar
smago kravas automašīnu, pēc kaimiņu

Vēstule

teiktā, ir aizbraucis no Latvijas, līdz
ar to šeit vairs savu fūri nenovietošot.
«Pamatojoties uz šo informāciju, tika
nolemts vismaz šobrīd satiksmes organizāciju Staļģenes ielā nemainīt,»
tā Dz.Staša.
Tiesa, viņa atgādina, ka arī uz
koplietošanas ceļiem ir jāievēro ceļu
satiksmes noteikumi. Tie nosaka, ka
aizliegts apstāties un stāvēt vietās, kur
attālums starp brauktuves malu un
apturētu transportlīdzekli ir mazāks
par trim metriem. «Ja tomēr uz koplietošanas ceļa konstatēts šāda veida
pārkāpums, iedzīvotāji aicināti par
to nekavējoties informēt Pašvaldības
operatīvās informācijas centru jeb
POIC pa bezmaksas tālruni 8787, un
dispečeri par to paziņos Pašvaldības
policijai. Arī Jelgavas Pašvaldības
policijai uzdots pastiprināti uzraudzīt
stāvēšanas noteikumu ievērošanu
pilsētā arī uz koplietošanas ceļiem,»
piebilst Dz.Staša.

Aukstums slimnīcā pūta, jo vēl nebija noregulēta sistēma
«Jaunajā Dzemdību nodaļā pēc remonta ventilācija pūš tieši virsū pārtinamajiem galdiem. Jaundzimušie sāk šķaudīt,
bet vairākām māmiņām ir sapūsti kakli,»
situāciju Jelgavas slimnīcas nupat rekonstruētajā Dzemdību nodaļā atspoguļo
Agnese. Viņa piebilst, ka māsiņas un ārsti
pret to esot vienaldzīgi un sakot, ka neko
nevarot mainīt. «Pajautājiet māmiņām!
Personāls, protams, vienmēr saka, ka viss

ir OK un ka neviens nav sūdzējies. Bet tā jauna tika izbūvēta ventilācijas sistēma.
ir taisnība!» tā Agnese.
Sākotnēji situācija nebija apzināta, un
bija nepieciešams laiks, līdz ventilāciju
SIA «Jelgavas pilsētas slimnīca» valdes atbilstoši noregulētu un atrastu optiloceklis Andris Ķipurs, iepazīstoties ar mālu sistēmas darbības režīmu,» saka
lasītājas vēstuli, nenoliedz, ka ar šādu A.Ķipurs. Pēc vairākkārtējiem ventilāproblēmu nodaļā nācies saskarties. «Re- cijas regulēšanas darbiem šī problēma
konstruējot nodaļas, tostarp Dzemdību novērsta. Viņš atvainojas pacientiem
nodaļu, lai pacientiem nodrošinātu augs- par sagādātajām neērtībām un aicina
tāku komforta līmeni, telpās pilnībā no ar sapratni izturēties pret remontdarbu

ēku telpas, nekavējoties satīrot suņa
atstātos ekskrementus. Par šo saistošo
noteikumu neievērošanu vainīgās fiziskās
un juridiskās personas soda administratīvi – pārkāpuma izdarīšanas vietā bez
protokola sastādīšanas, izsniedzot kvīti,
pārkāpējam var uzlikt naudas sodu līdz 20
latiem, sastādot administratīvo protokolu
– naudas sodu līdz 50 latiem.
Arī Ministru kabineta noteikumi
Nr.266 «Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai
un demonstrēšanai publiskās izstādēs,
kā arī suņa apmācībai» nosaka, ka mājas
(istabas) dzīvnieka īpašnieka vai turētāja
tiesības un pienākums ir apdzīvotu vietu
teritorijā savākt sava mājas (istabas) dzīvnieka ekskrementus. Par šo noteikumu
neievērošanu paredzēta administratīvā
atbildība – brīdinājums vai naudas sods
fiziskajām personām no 5 līdz 250 latiem,
bet juridiskajām personām no 10 līdz 500
latiem, konfiscējot dzīvniekus vai bez
konfiskācijas.

laikā radītajām problēmām.
Iestādes vadītājs pacientus, kuriem
radušās neērtības, uzturoties slimnīcā,
aicina par to nekavējoties informēt slimnīcas administrāciju. Katrai situācijai
tiks meklēts risinājums.
Sagatavoja
Sintija Čepanone un
Ritma Gaidamoviča

Tērvetes ielas 45. namu
regulāri «apciemo»
vandalis
«Jelgavas Vēstnesī» vērsās kāda Tērvetes ielas iedzīvotāja, kurai jau ilgāku
laiku nākas samierināties ar kāda
kaimiņa bezkaunīgo attieksmi.
«Vairs nezinu, kā dzīvot – tā jau vairs
nav dzīve. Tērvetes ielu 45 regulāri
«apciemo» vandalis, savas izdarības
veicot tumsas aizsegā jau vairāku gadu
garumā, un tās vērstas tikai pret vienu cilvēku. Pēc viņa izdarībām rodas
iespaids, ka tas ir slims cilvēks, jo normāls cilvēks sevi tā nepazemotu.
Regulāri no rītiem pamanu, kādas
jaunas izdarības pa nakti pastrādātas – te nozagts ziedošs puķupods, te
verandā skapītis lauzts vaļā, te vienkārši ķeblis nogāzts, galdauts noplēsts
vai kaktuss izrauts un turpat zemē
nomests. Citkārt dzīvokļa atslēgas
no durvīm izrautas un pēc nedēļas
atrodas, pārmestas pār žogu – tādas
regulāras sīkas ļaunprātības. Taču
katrām izdarībām ir veselā saprāta
robeža, kuras šim vandalim nav.
Es viņam ļaunu nevēlu, jo tādam jau
tāpat ir grūta dzīvošana, taču vai reiz
nebūtu pienācis gals riebeklībām, ko
viņš regulāri pastrādā? Mājā, kurā ir
trīs dzīvokļi, pusaugu puišeļi nedzīvo,
tātad tas ir pieaudzis cilvēks, kurš šādā
veidā «izklaidējas». Vai reiz nebūtu
jāattopas un beidzot jāsāk uzvesties
kā pieaugušam cilvēkam?» savam
kaimiņam uzdod jautājumu Tērvetes
ielas iedzīvotāja.

Ceturtdiena, 2013. gada 12. septembris

Turcijā izcīna sudrabu

Jelgavnieks Kalvis Kalniņš karatē Premjerlīgas
posmā, kas notika Turcijas pilsētā Stambulā,
izcīnījis sudraba
godalgu. «2. vietu norāvu Stambulā. Vinnēju četrus pretiniekus un
finālā interesantā cīņā zaudēju irānim
10:13,» tvīto K.Kalniņš. Informācija
oficiālajā sacensību mājas lapā liecina,
ka Kalvis startēja svara kategorijā līdz
60 kilogramiem. Šajā svara kategorijā
bija 43 dalībnieki no 21 valsts. Jāpiebilst, ka Latviju pārstāvēja arī Viktorija
Rezajeva.

Divas bronzas medaļas

Latvijas akadēmiskās airēšanas sprinta
čempionātā pieaugušajiem, kas notika
Jelgavā, divi mūsu sportisti tika pie bronzas medaļām. Bronzas medaļu izcīnīja
Laila Rozīte vieniniekos dāmām un Ingus
Āns un Viesturs Izkalns nepāra divniekos
puišiem. Trenere Agita Puriņa norāda:
«Rezultāti ir apmēram tādi, kā bija plānots – tas tomēr ir pieaugušo čempionāts,
bet jelgavnieki ir vēl skolēni.» Jāpiebilst, ka
sportistiem vispirms bija jāveic 500 metru
distance, bet pēc
tam pa pāriem
– 250 metri. Pāra
uzvarētāji tikās
savā starpā, bet
zaudētāji izstājās.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

sports
Kļūst par Latvijas čempionu

Valmierā norisinājās Latvijas čempionāts
BMX, kurā čempioni tika noskaidroti individuālajās jeb «Time – trial» sacensībās.
Superfinālā iekļuva sešu ātrāko rezultātu
īpašnieki. Par Latvijas čempionu junioru
grupā kļuva jelgavnieks kluba «Mītavas
kumeļi» pārstāvis Kristens Krīgers, kurš
šobrīd gan trenējas un mācās Valmierā. Elites grupā
uzvarēja olimpietis
Rihards Veide. Latvijas Riteņbraukšanas federācija
informē, ka sacensībās Valmierā
pulcējās ap 270
dalībnieku.

Tuvojas basketbola
nedēļas nogale

Nākamnedēļ, 21.
un 22. septembrī, ZOC norisināsies Jelgavas
domes kausa
izcīņa basketbolā. Miniturnīrā
piedalīsies četras
komandas: BK
«Jelgava», «Jūrmala/Fēnikss», «Barons kvartāls» un
«Delikatesas» no Jonišķiem. Savukārt
sestdien pulksten 12 ZOC notiks BK «Jelgava» karsējmeiteņu atlase nākamajai
sezonai. Uz atlasi tiek aicinātas meitenes
vecumā no 17 līdz 25 gadiem. Kontaktpersona ir Linda – tālrunis 27134711.

Kanoists Pranks izpildījis
Olimpiskās vienības kritērijus
 Ilze Knusle-Jankevica

Jelgavnieks Gatis Pranks pārī
ar liepājnieku Aivi Tintu pasaules čempionātā smaiļošanā un kanoe airēšanā izpildīja
kritērijus, lai tiktu iekļauts
Latvijas Olimpiskajā vienībā.
Tas nozīmē, ka mūsu sportists
nākamgad varēs pretendēt
uz medicīnisku un finansiālu
atbalstu no valsts.
Latvijas Olimpiskās vienības pārstāve
Marita Vilciņa laikrakstam «Jelgavas
Vēstnesis» skaidro, ka Olimpiskās vienības sastāvu vasaras sporta veidos parasti
apstiprina gada beigās – decembrī. «8.
vieta Eiropas vai pasaules čempionātā,
ja tā ir olimpiskā distance, ja sportists
ir apsteidzis pusi no dalībnieku skaita
un federācija viņu iesaka uzņemšanai
Olimpiskajā vienībā, ir atbilstoša, lai
pretendētu uz iekļaušanu vienībā,» tā
viņa.
G.Prankam un A.Tintam iekļūt Olimpiskajā vienībā ļauj kanoe divniekos 1000
metru distancē izcīnītā 8. vieta. «Šajā
distancē piedalījās 24 laivas. Pusfinālā
viņi sīvā cīņā ieguva 2. vietu, atpaliekot
tikai no kanādiešu ekipāžas, un iekļuva
A finālā. Jau redzot, ka puiši ir iekļuvuši
finālā, biju laimīga, jo sapratu – tas nozīmē, ka varam cerēt uz kādu finansējumu
no valsts,» stāsta Gata trenere Lelde
Laure. Finālā startēja deviņas laivas,
no kurām vienu mūsu ekipāžai izdevās
apdzīt, un rezultātā 8. vieta.
Trenere skaidro, ka sportistus iekļaušanai Olimpiskajā vienībā virzīs
sporta veida federācija, tas jāizdara līdz

Svētdien, 15. septembrī,
Latvijā jau otro reizi tiks
atzīmēta Spēka diena – aktivitātes notiks daudzviet
Latvijā. Jelgavā tiks izvietoti
divi Spēka punkti – tajos
ikviens varēs nodemonstrēt,
cik reižu spēj pievilkties pie
stieņa. Jāatgādina, ka pērn
jelgavnieki kopumā pievilkās
1262 reizes.
Jelgavā Spēka punkti būs LLU stadionā Raiņa ielā 1 un 3. sākumskolas
stadionā. Jelgavnieki savu spēku tajos
varēs pārbaudīt no pulksten 9 līdz 14.
Spēka dienas mērķis ir noskaidrot,
kurš ir Latvijas spēcīgākais puisis un
meitene, cik reižu katrs no dalībniekiem var pievilkties, cik reižu kopā var
pievilkties pilsēta, reģions, Latvija. «Tā
ir iespēja katram apliecināt pašam sevi,
kā arī parādīt Latvijai, cik stipra ir Jelgava, ka mūsu pilsētā iedzīvotājiem ir
interese par ielu vingrošanu, sportu un

Dienu steigā ir mirkļi, ko apturēt gribas,
Un pie katra ir šodien kavēties vērts,
Teicot paldies par gaismu, ko devāt ikvienam,
Un caur kuru ir mūžs ar mūžību svērts.
/Kornēlija Apškrūma/

Margarita!

Sirsnīgi sveicam Tevi skaistajā jubilejā!
Jelgavas Tehnikuma kolektīvs

Piedāvā darbu
SIA «Zemgales Kurjerpasts» aicina darbā
pastnieku(-ci) ar pieredzi Pārlielupē. Uz nepilnu slodzi (1 diena nedēļā, ceturtdienās).
Tālrunis 27116666.
SIA «EK Auce» Jelgavā aicina darbā kvalificētas(-us) šuvējas(-us). Tālrunis 29226133.
Kokapstrādes uzņēmums SIA «LMD KOKS»
Platonē piedāvā darbu lentzāģa operatoriem(-ēm) un palīgstrādniekiem(-cēm).
Interesentiem zvanīt pa tālruni 29482548.
A.Jezdovska piedāvā darbu veca cilvēka
aprūpētājai(-am). Tālrunis 27139670.
Dzelzsbetona konstrukciju ražošanas uzņēmums SIA «Betcon Latvia» piedāvā darbu
betonētājiem(-ām), armatūras sējējiem(-ām),
palīgstrādniekiem(-cēm). E-pasts imants@
betlat.lv. Tālrunis 26165809.
Jelgavas 1. pamatskola steidzami aicina darbā
asistentu(-i), lai palīdzētu izglītojamajam ar
īpašām vajadzībām (latviešu un mazākumtautību klasēs) pārvietoties izglītības iestādē. Pretendentiem nepieciešama pieredze personu ar
invaliditāti aprūpē un atbilstoša izglītība. Apmaksa – saskaņā ar līgumu par nostrādātajām
stundām. Interesentiem pieteikties pa tālruni
63028818, e-pastu 1psk@izglitiba.jelgava.lv vai
personīgi Zemgales prospektā 7.
K.Ausmanis piedāvā darbu strādniekam(-cei)
lauksaimniecībā. Tālrunis 29660598 (zvanīt
vakaros).

Foto: Ivars Veiliņš un no Starptautiskās Kanoe federācijas arhīva
5. decembrim. Lēmums par sportistu
iekļaušanu Olimpiskajā vienībā 2014.
gadā tiks pieņemts līdz 20. decembrim.
«Ja kritēriji ir izpildīti, nevar būt tā, ka
sportists netiek iekļauts Olimpiskajā
vienībā. Mainīties var tikai sportistam
atvēlētais finansējums, kas ir atkarīgs
no Olimpiskās komitejas budžeta,» tā
L.Laure. Viņa uzsver, ka vissvarīgākais
ir medicīniskais atbalsts – lai gan citās
valstīs profesionālajā sportā tā ir pašsaprotama lieta, Latvijā virkni kvalitatīvu
medicīnisko pakalpojumu saņem tikai
Olimpiskās vienības sastāvā iekļautie
sportisti – pārējiem augsto cenu dēļ
tie vienkārši nav pieejami. «Gatim būs
iespēja veikt dažādas pārbaudes, iz-

mantot rehabilitācijas un fizioterapeita
pakalpojumus, lietot vitamīnus. Kaut
vai arī tas, ka, dodoties uz sacensībām,
līdzi brauks ārsts, kas nepieciešamības
gadījumā var izmasēt muskuļus, ir nozīmīgi,» stāsta trenere, piebilstot, ka visas
šīs lietas augstu sasniegumu sportā ir
ļoti nepieciešamas, bet klubs, trenere un
sportists par saviem līdzekļiem atļauties
to nevar.
Starts pasaules čempionātā G.Prankam
dos stabilitātes izjūtu 2014. gadā, bet, lai
arī turpmāk būtu Olimpiskās vienības
sastāvā, kritēriji jāizpilda arī nākamgad.
«Tas arī Gatim nedos nekādas priekšrocības, cīnoties par tikšanu uz Riodežaneiro
Olimpiskajām spēlēm 2016. gadā – stājo-

Kanoists Gatis
Pranks pārī ar liepājnieku Aivi Tintu
pasaules čempionātā Vācijā izpildīja
kritērijus, lai tiktu
iekļauts Latvijas
Olimpiskajā vienībā.
Tas nozīmē, ka
2014. gadā sportists
saņems atbalstu no
valsts.
ties uz starta atlases sacensībās, visi būs
vienādi. Var vienīgi teikt, ka iekļūšana
Olimpiskajā vienībā dod iespēju viņam
labāk un pilnvērtīgāk sagatavoties šīm
sacensībām,» tā L.Laure. Viņa norāda,
ka Gatis un Aivis turpinās trenēties pārī,
jo, visticamāk, tas būs viens no Olimpiskās komitejas nosacījumiem.
Jāatgādina, ka pasaules čempionāts
smaiļošanā un kanoe airēšanā notika
Vācijas pilsētā Duisburgā. G.Pranks un
A.Tints 1000 metru distancē izcīnīja 8.
vietu, 500 metros – 13. vietu, bet stafetē
(200 metri četriniekiem) – 8. vietu. Vēl
Jelgavu šajā čempionātā pārstāvēja Elīna
Pranka, Marks Ozolinkevičs un Mārtiņš
Upītis.

Vai Jelgava ir stiprāka par, piemēram, Valmieru?
 Ilze Knusle-Jankevica
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veselīgu dzīvesveidu,» tā Latvijas Ielu
vingrošanas biedrības Jelgavas nodaļas
vadītājs Roberts Naglis. Viņš piebilst,
ka tas ir arī piemērots pasākums ģimenēm – ar fiziskām aktivitātēm.
Tās pašas dienas vakarā Rīgā, centrālajā dzelzceļa stacijā, notiks sacensību
fināls. Četri spēcīgākie dalībnieki (atsevišķi vīriešu un sieviešu konkurencē),
kuri dienas laikā būs uzrādījuši labāko
rezultātu, kvalificēsies finālam, kas
notiks pulksten 18 un ko tiešraidē demonstrēs televīzijas kanāls LNT.
Spēka dienu rīko VAS «Latvijas
dzelzceļš» sadarbībā ar LNT un Latvijas Ielu vingrošanas sporta biedrību.
Pērn Spēka dienā jelgavnieki pievilkās pie stieņa 1262 reizes, un to paveica
107 cilvēki. Vērtējot individuālos sasniegumus, Jelgavā puišiem rekords bija 22
reizes. «Spēka dienas rezultāti tiks publiskoti, par šo pasākumu vēstīs medijos,
tāpēc uzskatu, ka tas ir vēl viens labs
veids, kā likt par sevi runāt,» aicinot
ikvienu svētdien uz Spēka punktu pievilkties pie stieņa, saka R.Naglis.
Jāpiebilst, ka sacensība starp Jelga-

Meklē darbu
Sieviete (41) meklē papilddarbu Jelgavā. Var
auklītes, veca cilvēka, slimnieka aprūpētājas vai
citu darbu. Ir pieredze. Tālrunis 28856531.
Auklītes darbu. Tālrunis 28236557.
Celtnieks – mūrē, tīra skursteņus, plītis,
mūrīšus. Tālrunis 27478204, 29594208.

Izīrē
Dzīvokli. T.22336906.

Pārdod
Kokskaidu un kūdras briketes no Igaunijas.
Vasaras cenas. Piegāde. Tel.28828288
Bērza briketes. Ar piegādi 100 Ls/t. T.29907466.
Skaldītu malku – alksni, bērzu, osi, ozolu.
Cenas sākot no 16 Ls/berkubā. Kvalitāte
garantēta. Tālrunis 29800103.
Šāļus, dēļus, malku, briketes, granulas.
T.26488881
Mājīgu 2-istabu dzīvokli Valgundē T.27816868

Pērk
Metāllūžņus (visu veidu). Sver, griež, maksā uzreiz. Tel.27760073
Apbalvojumus, ordeņus, nozīmītes T.28850080
Visu veidu metāllūžņus. Izbraucam uz
vietas. Asteru 7. T.29718434

Dažādi
Automātisko veļasmašīnu remonts, mājās.
T.29587816
Kravu pārvadājumi, auto evakuācija. T.25904905.
Juridiskais birojs ADEMIDE – uzņēmumu reģistrācija; maksātnespējas lietas; dažādi līgumi;
prasības pieteikumi. Vairāk – www.ademide.lv,
Raiņa 14 (bij. pasts). T.29179847.
Zīlniece. T.29742875
Konsultācijas par privātpersonas maksātnespēju. T.27805582
Atjauno vannu emalju. Tel.20605520
SIA «Velis – A» – apbedīšanas pakalpojumi,
piederumi un konsultācijas, nelaiķu nogādāšana morgā. Diennakts tālruņi: 63020151 un
28651582 vai ierodoties personīgi SIA «Velis – A»
biroja telpās Sakņudārza ielā 5a, Jelgavā.

Foto: Ivars Veiliņš
Latvijas Ielu vingrošanas biedrības Jelgavas nodaļas vadītājs Roberts Naglis
svētdien, 15. septembrī, aicina jelgavniekus doties uz Spēka punktiem LLU
stadionā vai 3. sākumskolas stadionā un pierādīt, ka Jelgava var.
vu un citām Latvijas pilsētām notiek kā, boksā, BMX un citos. Kāpēc šim
daudzos sporta veidos – basketbolā, sarakstam nepievienot pievilkšanos
futbolā, hokejā, volejbolā, vieglatlēti- pie stieņa?

Aizsaulē aizgājuši
VANDA VOLODJKO (1939. g.)
OJĀRS MĀRTIŅŠ BARKOVIČS (1944. g.)
MARIJA MARTINOVA (1929. g.).
Izvadīšana 14.09. plkst.16 Bērzu kapsētā.
HELĒNA OROLE (1935. g.).
Izvadīšana 12.09. plkst.12 Baložu kapsētā.
RAIMONDS ARTURS BAMBULIS (1939. g.).
Izvadīšana 13.09. plkst.13 Baložu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

3.20 «NCIS: izmeklēšanas dienests 6». 122.sērija.
4.05 «Ņujorkas karalis 5». Seriāls. 129.sērija.

Pirmdiena, 16. septembris
LTV1

Otrdiena, 17. septembris
LTV1

6.03 «Province» (ar subt.).*
6.30 «Rīta “Panorāma”».
8.30  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1684.sērija.
9.25  «Aitu gane no lielpilsētas» (ar subt.). Melodrāma.
11.05 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.25  «Planēta Zeme» (ar subt.). Dok.filma. 3.sērija.
12.25 «Ielas garumā».*
12.55 «Eirobusiņš».*
13.25 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.40  «Brīvdienas pie vectēva». ASV ģimenes filma.
15.30 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.45  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1684.sērija.
16.40  «Negantais Henrijs 2». Anim.seriāls. 18.sērija.
16.55 «Vollesa un Gromita Izgudrojumu pasaule». 2.sērija.
17.30 JAUNA SEZONA! «Skats no malas».
18.00 «Dienas ziņas» (ar surdotulkojumu).
18.45 «Četras istabas».
19.35  «Izmisušie mājsaimnieki». Daudzsēriju filma. 7.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.
22.00 «Viss notiek!»
22.30 «Latvija var!»
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «“De facto”».*
23.55 «Četras istabas».*
0.40 «Skats no malas».*
1.10 «Ielas garumā».* Lejas iela.
1.40 «Rīgas Tehniskajai universitātei – 150. Lieluzvedums*
3.45 «Tur laukā aiz durvīm». Krāslavas rajons. 1997.g.
4.15 «Tiksimies Peipusa krastā».*
4.45 «Vertikāle».*

6.03 «Province» (ar subt.).*
6.30 «Rīta “Panorāma”».
8.30  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1685.sērija.
9.30  «Izmisušie mājsaimnieki». Daudzsēriju filma. 7.sērija.
10.15 «Četras istabas».*
11.00 «Skats no malas».*
11.30 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.45 «Brīnumainā zilā pasaule». Dok.filma. 3.sērija.
12.35 «Viss notiek!»*
13.05 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.25 «Lerijs Krauns» (ar subt.). Romantiska komēdija.
15.15 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.30  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1685.sērija.
16.25  «Negantais Henrijs 2». Anim.seriāls. 19. un 20.sērija.
16.50 «Mārvijs Hemmers. “Nacionālās ģeogrāfijas” 30.sērija.
17.15 JAUNA SEZONA! «100 g kultūras. Diskusija».
18.00 «Dienas ziņas» (ar surdotulkojumu).
18.45 «Četras istabas».
19.35  «Izmisušie mājsaimnieki». Daudzsēriju filma. 8.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 JAUNUMS! «1:1. Aktuālā intervija».
22.10 «Pasaules telpa».
22.40 «Aculiecinieks».*
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «100 g kultūras. Diskusija».*
0.00 «Laika dimensija».
0.30 «Četras istabas».*
1.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
2.00 «1:1. Aktuālā intervija».*
2.45 «Kora “Kamēr...” 20 gadu jubilejas koncerts».*
4.45 «Tiksimies Peipusa krastā».*

LTV7

LTV7

6.05 «“1000 jūdzes” līdz Eņģeļu pilsētai».*
6.35 «Munks un Lemijs. Orhidejas». Animācijas filma.
6.45  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 21.sērija
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu. Televeikala skatlogs»
8.15 «Praktiski padomi. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Komercdarbība šodien. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Vienmēr formā! “Deutsche Welle” žurnāls»
9.45 «Dziesmu svētki “Rīgai – 800”. Deju lieluzvedums*
12.00 «Iedziļinoties klimata pārmaiņās». Dok.filma.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Kurzemes televīzija*
13.15 «Labākais no “Euromaxx”. “Deutsche Welle” žurnāls»
13.45 «Deivisa kausa izcīņa tenisā». Latvija – Somija.*
15.40 «Rožu dārzs». Seriāls. 22.sērija.
16.40  «Neatklātā Āfrika» (ar subt.). Dok.filma. 10.sērija.
17.35 «Nozīmīgais gads». Dokumentāla filma. 4.sērija.
18.05 «Noskaidrot patiesību». Seriāls (ar subt.). 10.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas īsumā» (krievu val.).
19.15 «Jaunatnes hokeja līgas spēle». HK “Rīga” – “Atlant”.
21.45 «Šodien. Ziņas» (krievu val.).
22.15 «Latvijas stāsti». Piedāvā Talsu TV
23.00 «“SeMS” ceļo».
0.00 «Jauniešu koru koncerts».*
2.05 «Troksnis».*
4.10 «Deivisa kausa izcīņa tenisā». Latvija – Somija.*

6.05 «“1000 jūdzes” līdz Eņģeļu pilsētai».*
6.35 «Munks un Lemijs. Ragi». Animācijas filma.
6.45  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 22.sērija
7.35 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2013. Televeikala skatlogs».*
7.55 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».*
8.15 «Rīts ar Natāliju Ābolu. Televeikala skatlogs»
8.55 «Skatpunkti. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Globalizācija 3000. “Deutsche Welle” žurnāls».
9.45 «Noskaidrot patiesību». Seriāls (ar subt.). 10.sērija.
10.35 «Rožu dārzs». Seriāls. 22.sērija.
11.35  «Neatklātā Āfrika» (ar subt.). Dok.filma. 10.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Talsu TV*
13.15 «Vienmēr formā! “Deutsche Welle” žurnāls».
13.45 «Deivisa kausa izcīņa tenisā». Latvija – Somija.*
15.40 «Rožu dārzs». Seriāls. 23.sērija.
16.40  «Neatklātā Āfrika» (ar subt.). Dok.filma. 11.sērija.
17.35 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
18.05 «Noskaidrot patiesību». Seriāls (ar subt.). 11.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas īsumā» (krievu val.).
19.15 JAUNA SEZONA! «Aktuālais jautājums» (krievu val.).
19.45 «Tavs auto».
20.15 «Autosporta programma nr.1».
20.45  «Francijas dabas stāsti». Dok.filma. 3.sērija.
21.45 «Šodien. Ziņas» (krievu val.).
22.15 «Latvijas stāsti». Piedāvā Ogres TV
23.00 «Bīstamā robeža 4». Seriāls. 1.sērija.
23.45 «Rīgas svētki 2006.». Koncerts Doma laukumā.
1.10 «Troksnis».*
3.10 «Deivisa kausa izcīņa tenisā». Latvija – Somija.*
5.00 «Tavs auto».*
5.30 «Autosporta programma nr.1».*

LNT
5.00 «Komisārs Reksis 13». Seriāls. 3.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.30 «Televeikala skatlogs».
9.55 «Cerību bāka». Vācijas melodrāma. 2012.g.
11.50 «Ģimenes ligzda».
12.25 «Latvji, brauciet jūriņā!»
12.55 «Laimīgs un vesels».
13.25 «Galileo».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.40 «Zīlniece» (ar subt.). 31. un 32.sērija.
15.45 «Cik skaista mīlestība!» Seriāls. 65. un 66.sērija.
17.50 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 110.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Sirds melodija». Seriāls. 110.sērija. Turpinājums.
19.00 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Mēness tumšajā pusē». Krievijas seriāls. 6.sērija.
22.20 «Cilvēks no Kapucīnu bulvāra» (ar subt.). Komēdija.
0.25 «Dzīvīte».
0.50 «LNT ziņu “Top 10”».
1.40 «Galileo».
2.05 «Cik skaista mīlestība!» Seriāls. 65. un 66.sērija.
3.30 «Degpunktā».
3.55 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
4.05 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 110.sērija.

TV3
5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 110.sērija.
5.45 «NCIS: izmeklēšanas dienests 6». 122.sērija.
6.40 «Bakugani 3». Animācijas seriāls.
7.10 «Beibleidi». Animācijas seriāls.
7.40 «Ziņkārīgais Džordžs 2». Animācijas seriāls.
8.00 «Tētuka meitiņas». Seriāls. 19. un 20.sērija.
9.00 «Medikopters 2». Vācijas seriāls. 2.sērija.
10.00 «Ekstrasensu cīņas». Realitātes šovs. 11.sērija.
11.00 «Māmiņu klubs».
11.30 «Smieklīgākie videokuriozi 20».
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Ņujorkas karalis 6». Seriāls. 129.sērija.
12.55 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 50.sērija.
13.30 «Finiass un Fērbs 2». Animācijas seriāls. 32.sērija.
13.50 «Jaunā talantu fabrika. Dienasgrāmata».
14.25 JAUNUMS! «Meklējot īsto». Seriāls. 1. un 2.sērija.
15.30 «UgunsGrēks 10». Seriāls. 661. un 662.sērija.
16.45 «Tētuka meitiņas». Seriāls. 21. un 22.sērija.
17.50 «Radu būšana 6». Ukrainas seriāls. 9.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 10». Latvijas seriāls. 662.sērija.
21.00 «Jaunā talantu fabrika. Koncerts». Talantu šovs.
23.45 «Nekā personīga».
0.40 «Radu būšana 6». Ukrainas seriāls. 9.sērija.
1.45 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 110.sērija.
2.35 «Medikopters 2». Vācijas seriāls. 2.sērija.

LNT
5.00 «Zīlniece» (ar subt.). 31. un 32.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Vilfreds 2». ASV komēdijseriāls. 2.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.25 «Televeikala skatlogs».
9.45 «Dauntonas abatija 3». Seriāls. 7.sērija.
10.50 «Galileo».
11.50 «Mēness tumšajā pusē». Krievijas seriāls. 6.sērija.
13.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 134.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.40 «Zīlniece» (ar subt.). 33. un 34.sērija.
15.45 «Cik skaista mīlestība!» Seriāls. 67. un 68.sērija.
17.50 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 111.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Sirds melodija». Seriāls. 111.sērija. Turpinājums.
19.00 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 TV PIRMIZRĀDE! «Meksikas debesis». Melodrāma.
23.10 «Nikita». ASV seriāls. 8.sērija.
0.10 «Dzīvīte».
0.30 «Galileo».
1.00 «Cik skaista mīlestība!» Seriāls. 67. un 68.sērija.
2.30 «Vilfreds 2». ASV komēdijseriāls. 2.sērija.
2.55 «Degpunktā».
3.20 «Šodien novados».
3.30 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 134.sērija.
4.15 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 111.sērija.

TV3
5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 111.sērija.
5.45 «NCIS: izmeklēšanas dienests 6». 123.sērija.
6.40 «Bakugani 3». Animācijas seriāls.
7.10 «Beibleidi». Animācijas seriāls.
7.40 «Ziņkārīgais Džordžs 2». Animācijas seriāls.
8.00 «Tētuka meitiņas». Seriāls. 21. un 22.sērija.
9.00 «Medikopters 2». Vācijas seriāls. 3.sērija.
10.00 «Reiz sensenos laikos». Seriāls. 17.sērija.
11.00 «Ekstrasensu cīņas». Realitātes šovs. 12.sērija.
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Ņujorkas karalis 6». Seriāls. 130.sērija.
12.55 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 51.sērija.
13.30 «Finiass un Fērbs 2». Animācijas seriāls. 33.sērija.
13.50 «Jaunā talantu fabrika. Dienasgrāmata».
14.25 «Meklējot īsto». Vācijas seriāls. 3. un 4.sērija.
15.30 «UgunsGrēks 10». Seriāls. 662. un 663.sērija.
16.45 «Tētuka meitiņas». Seriāls. 23. un 24.sērija.
17.50 «Radu būšana 6». Ukrainas seriāls. 10.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».

tv programma
20.20 «UgunsGrēks 10». Latvijas seriāls. 663.sērija.
21.00 «Skaistule un briesmonis». Seriāls. 11.sērija.
22.00 «Mūsdienu Latvijas garša 3». 7.sērija.
22.45 «Atriebība». ASV seriāls. 2011.g. 3.sērija.
23.50 «Sazvērestība». ASV seriāls. 20.sērija.
0.45 «Radu būšana 6». Ukrainas seriāls. 10.sērija.
1.45 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 111.sērija.
2.30 «Medikopters 2». Vācijas seriāls. 3.sērija.
3.20 «NCIS: izmeklēšanas dienests 6». 123.sērija.
4.00 «Ņujorkas karalis 6». Seriāls. 130.sērija.

Trešdiena, 18. septembris
LTV1
6.03 «Province» (ar subt.).*
6.30 «Rīta “Panorāma”».
8.30 «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1686.sērija.
9.25 «Izmisušie mājsaimnieki». Daudzsēriju filma. 8.sērija.
10.15 «Četras istabas».*
11.00 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.*
11.45 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
12.00 «Pasaules telpa».*
12.30 «Latvija var!»*
13.00 «1:1. Aktuālā intervija».*
13.50 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
14.10 «Vertikāle».*
14.40 «Laika dimensija».*
15.10 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.25 «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1686.sērija.
16.20 «Džeronīmo Stiltons 2». Animācijas seriāls. 7.sērija.
16.45 «Kas te? Es te!»*
17.15 JAUNA SEZONA! «100 g kultūras. Personība».
18.00 «Dienas ziņas» (ar surdotulkojumu).
18.45 «Četras istabas».
19.35 «Izmisušie mājsaimnieki». Daudzsēriju filma. 9.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.12 «Latloto. “Viking Lotto”».
21.20 JAUNA SEZONA! «Sastrēgumstunda».
22.30 «Nākotnes parks».
22.45 «Zebra».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «100 g kultūras. Personība».*
0.00 «Vides fakti» (ar subt.).*
0.30 «Četras istabas».*
1.15 «Pasaules telpa».*
1.45 «Bīstamā robeža 3». Seriāls. 3.sērija.
2.30 «Tā dzīro Kuldīgā».*
4.45 «Tiksimies Peipusa krastā».*

LTV7
6.05 «“1000 jūdzes” līdz Eņģeļu pilsētai».*
6.35 «Munks un Lemijs. Rieksts». Animācijas filma.
6.45 «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 23.sērija
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu. Televeikala skatlogs».
8.15 «Tādas lietas. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Pie rīta kafijas. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Projekts “Nākotne”. “Deutsche Welle” žurnāls»
9.45 «Noskaidrot patiesību». Seriāls (ar subt.). 11.sērija.
10.35 «Rožu dārzs». Seriāls. 23.sērija.
11.35 «Neatklātā Āfrika» (ar subt.). Dok.filma. 11.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Ogres TV*
13.15 «Globalizācija 3000. “Deutsche Welle” žurnāls»
13.45 «Deivisa kausa izcīņa tenisā». Dubultspēle. Latvija – Somija.*
15.40 «Rožu dārzs». Seriāls. 24.sērija.
16.40 «Neatklātā Āfrika» (ar subt.). Dok.filma. 12.sērija.
17.35 «Autosporta programma nr.1».*
18.05 «Noskaidrot patiesību». Seriāls (ar subt.). 12.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas īsumā». (krievu val.).
19.15 «Kaut kur uz Zemes». Dok.filma. 8.sērija.
19.45 «Makšķerēšanas noslēpumi».
20.15 «Ātruma cilts».
20.45 «Izdzīvotāji 4». Dokumentāls seriāls. 11.sērija.
21.45 «Šodien. Ziņas» (krievu val.).
22.15 «Dabas formas». Dokumentāla filma. 4.sērija
22.45 «Nanotehnoloģijas acu un ausu reģenerēšanā». Dok.filma
23.00 «SOKO Vismāra». Seriāls. 97.sērija.
23.50 «Francijas dabas stāsti». Dok.filma. 3.sērija.
0.45 «Poem pa kulšen». Animācijas filma.
1.00 «Klucānija». Animācijas filma.
1.10 «Troksnis».*
3.10 «Deivisa kausa izcīņa tenisā». Dubultspēle. Latvija – Somija.*
5.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
5.30 «Ātruma cilts».*

LNT
5.00 «Zīlniece» (ar subt.). 33. un 34.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Vilfreds 2». ASV komēdijseriāls. 3.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.35 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Meksikas debesis». Vācijas melodrāma. 2011.g.
12.00 «Dzintara dziesmas». Šlāgermūzikas raidījums.
13.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 135.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.40 «Zīlniece» (ar subt.). 35. un 36.sērija.
15.45 «Cik skaista mīlestība!» Seriāls. 69. un 70.sērija.
17.50 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 112.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Sirds melodija». Seriāls. 112.sērija. Turpinājums.
19.00 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Dzimuši policisti 2». ASV seriāls. 13.sērija.
22.10 «Meitene ar pūķa tetovējumu». Krimināltrilleris. 2.sērija.
0.15 «Dzīvīte».
0.35 «Galileo».
1.05 «Cik skaista mīlestība!» Seriāls. 69. un 70.sērija.
2.35 «Degpunktā».
3.00 «Šodien novados».
3.15 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 135.sērija.
4.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 112.sērija.

TV3
5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 112.sērija.
5.45 «NCIS: izmeklēšanas dienests 6». 124.sērija.
6.40 «Bakugani 3». Animācijas seriāls.
7.10 «Beibleidi». Animācijas seriāls.
7.40 «Ziņkārīgais Džordžs 2». Animācijas seriāls.
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8.00 «Tētuka meitiņas». Seriāls. 23. un 24.sērija.
9.00 «Medikopters 2». Vācijas seriāls. 4.sērija.
10.00 «Skaistule un briesmonis». Seriāls. 11.sērija.
11.00 «Ekstrasensu cīņas». Realitātes šovs. 13.sērija.
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Ņujorkas karalis 6». Seriāls. 131.sērija.
12.55 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls. 1.sērija.
13.30 «Finiass un Fērbs 2». Animācijas seriāls. 34.sērija.
13.50 «Jaunā talantu fabrika. Dienasgrāmata».
14.25 «Meklējot īsto». Vācijas seriāls. 5. un 6.sērija.
15.30 «UgunsGrēks 10». Seriāls. 663. un 664.sērija.
16.45 «Tētuka meitiņas». Seriāls. 25. un 26.sērija.
17.50 «Radu būšana 6». Ukrainas seriāls. 11.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 10». Latvijas seriāls. 664.sērija.
21.00 «Ekstrasensu cīņas 13». Realitātes šovs. 4.sērija.
22.10 «Reiz sensenos laikos». Seriāls. 18.sērija.
23.20 «Kinomānija».
23.55 «Bokseris». ASV drāma. 2011.g. 7.sērija.
0.45 «Radu būšana 6». Ukrainas seriāls. 11.sērija.
1.50 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 112.sērija.
2.35 «Medikopters 2». Vācijas seriāls. 4.sērija.
3.25 «NCIS: izmeklēšanas dienests 6». 124.sērija.
4.05 «Ņujorkas karalis 6». Seriāls. 131.sērija.

Ceturtdiena, 19. septembris
LTV1
6.03 «Province» (ar subt.).*
6.30 «Rīta “Panorāma”».
8.30 «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1687.sērija.
9.25 «Izmisušie mājsaimnieki». Daudzsēriju filma. 9.sērija.
10.15 «Četras istabas».*
11.00 «Province» (ar subt.).*
11.30 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.45 «Sastrēgumstunda» (ar surdotulkojumu).*
12.55 «“De facto”» (ar subt.).*
13.35 «Kas var būt labāks par šo?» (ar subt.).*
14.05 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
14.25 «Zebra».*
14.45 «Pašattīrošās ēkas». Dokumentāla filma.
15.00 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.15 «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1687.sērija.
16.15  «Dinozauru vilciens». Anim.seriāls. 31.sērija.
16.45 «Kas te? Es te!»*
17.15 JAUNA SEZONA! «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».
18.00 «Dienas ziņas» (ar surdotulkojumu).
18.45 «Četras istabas».
19.35 «Izmisušie mājsaimnieki». Daudzsēriju filma. 10.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «LV jaunatklāšanas raidījums “Te!”».
22.15 «Kaisle». Romantiska drāma. 2.sērija.
23.10 «Nakts ziņas».
23.25 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*
0.15 «Četras istabas».*
1.00 «Sastrēgumstunda».*
2.05 «Province» (ar subt.).*
2.35 «Komponista Raimonda Paula 75. jubilejas koncerts»*
4.45 «Tiksimies Peipusa krastā».*

LTV7
6.05 «“1000 jūdzes” līdz Eņģeļu pilsētai».*
6.35 «Munks un Lemijs. Smiekli». Animācijas filma.
6.45 «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 24.sērija
7.35 «Ražots Eiropā. Televeikala skatlogs».
8.15 «TV mozaīka. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Darbs. Izglītība. Karjera. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Vārds uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Pie stūres. “Deutsche Welle” žurnāls»
9.45 «Noskaidrot patiesību». Seriāls (ar subt.). 12.sērija.
10.35 «Rožu dārzs». Seriāls. 24.sērija.
11.35 «Neatklātā Āfrika» (ar subt.). Dok.filma. 12.sērija.
12.30 «Prāta vētras». Dokumentāla filma. 2.sērija
13.00 «Spēles veselībai». Dokumentāla filma
13.15 «Projekts “Nākotne”. “Deutsche Welle” žurnāls»
13.45 «Deivisa kausa izcīņa tenisā». Latvija – Somija.*
15.40 «Rožu dārzs». Seriāls. 25.sērija.
16.40 «Neatklātā Āfrika» (ar subt.). Dok.filma. 13.sērija.
17.35 «Ātruma cilts».*
18.05 «Noskaidrot patiesību». Seriāls (ar subt.). 13.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas īsumā». (krievu val.).
19.15 «Kaut kur uz Zemes». Dok.filma. 9.sērija.
19.45 «Makšķerē kopā ar Olti!»
20.15 «Lidojuma plāns».
20.45 «Patiesība par vēja ģeneratoriem». Dok.filma.
21.45 «Šodien. Ziņas» (krievu val.).
22.15 «Latvijas stāsti». Piedāvā Aizputes TV
23.05 «Motociklisti».*
23.35 «Izdzīvotāji 4». Dokumentāls seriāls. 11.sērija.
0.30 «Pekina 2008. Latvijas stāsts».*
1.35 «Radio “SWH” 20 gadu jubilejas koncerts».*
3.10 «Deivisa kausa izcīņa tenisā». Latvija – Somija.*
5.00 «Makšķerē kopā ar Olti!»*
5.30 «Lidojuma plāns».*

LNT
5.00 «Zīlniece» (ar subt.). 35. un 36.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Vilfreds 2». ASV komēdijseriāls. 4.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.35 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Es tevi mīlu». Vācijas komēdija. 2003.g.
11.55 «Dzimuši policisti 2». ASV seriāls. 13.sērija.
13.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 136.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.40 «Zīlniece» (ar subt.). 27. un 28.sērija.
15.45 «Cik skaista mīlestība!» Seriāls. 71. un 72.sērija.
17.50 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 113.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Sirds melodija». Seriāls. 113.sērija. Turpinājums.
19.00 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Basketbols TV».
20.40 «Degpunktā».
21.15 «Es nezināju, ka esmu stāvoklī». Dokumentāls seriāls.
22.20 «Vēstules Džuljetai». ASV romantiska komēdija.
0.30 «Dzīvīte».
0.50 «Cik skaista mīlestība!» Seriāls. 71. un 72.sērija.
2.30 «Vilfreds 2». ASV komēdijseriāls. 4.sērija.
2.50 «Degpunktā».
3.15 «Šodien novados».

3.30 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 136.sērija.
4.15 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 113.sērija.

TV3
5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 113.sērija.
5.45 «NCIS: izmeklēšanas dienests 6». 125.sērija.
6.40 «Bakugani 3». Animācijas seriāls.
7.10 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
7.40 «Ziņkārīgais Džordžs 2». Animācijas seriāls.
8.00 «Tētuka meitiņas». Seriāls. 25. un 26.sērija.
9.00 «Medikopters 2». Vācijas seriāls. 5.sērija.
10.00 «Ekstrasensu cīņas 13». Realitātes šovs. 4.sērija.
11.00 «Ekstrasensu cīņas». Realitātes šovs. 14.sērija.
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Ņujorkas karalis 6». Seriāls. 132.sērija.
12.55 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls. 2.sērija.
13.30 «Finiass un Fērbs 2». Animācijas seriāls. 35.sērija.
13.50 «Jaunā talantu fabrika. Dienasgrāmata».
14.25 «Meklējot īsto». Vācijas seriāls. 7. un 8.sērija.
15.30 «UgunsGrēks 10». Seriāls. 664. un 665.sērija.
16.45 «Tētuka meitiņas». Seriāls. 27. un 28.sērija.
17.50 «Radu būšana 6». Ukrainas seriāls. 12.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 10». Latvijas seriāls. 665.sērija.
21.00 «Galvenais aizdomās turamais». Seriāls. 13.sērija.
22.00 TV PIRMIZRĀDE! «Sainis». ASV spraiga sižeta filma.
24.00 «”Overtime TV”». Latvijas raidījums par sportu.
1.05 «Pārkāpt robežu 4». Seriāls. 13.sērija.
2.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 113.sērija.
2.50 «Medikopters 2». Vācijas seriāls. 5.sērija.
3.40 «NCIS: izmeklēšanas dienests 6». 125.sērija.

Piektdiena, 20. septembris
LTV1
6.03 «Province» (ar subt.).*
6.30 «Rīta “Panorāma”».
8.30 «Gaišā piemiņā». Komēdijseriāls. 31. un 32.sērija.
9.25 «Izmisušie mājsaimnieki». Daudzsēriju filma. 10.sērija.
10.15 «Četras istabas».*
11.00 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.15  «Zobenu karaliene». Seriāls. 17. un 18.sērija.
12.55 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.15 «100 g kultūras. Diskusija».*
14.00 «100 g kultūras. Personība».*
14.45 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*
15.30 «Vides fakti» (ar subt.).*
16.00 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
16.15 «Luijs». Animācijas seriāls. 105.sērija.
16.25  «Dinozauru vilciens». Anim.seriāls. 32.sērija.
17.00 «Gaišā piemiņā». Komēdijseriāls. 31. un 32.sērija.
18.00 «Dienas ziņas» (ar surdotulkojumu).
18.50 «Kamerūna». Dokumentāla filma. 3.sērija.
19.30 «Pasaules vēsture» (ar subt.). Dok.filma. 3.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Midsomeras slepkavības 14». Seriāls. 2.sērija.
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Latvijas šlāgeraptauja 2013».*
0.15 «Kaisle». Romantiska drāma. 2.sērija.
1.10 «Jauniešu koru koncerts „Skonto” stadionā.».
4.15 «Nanotehnoloģijas elektromobiļos». Dok.filma.
4.30 «Zobenu karaliene». Seriāls. 17. un 18.sērija.

LTV7
6.05 «“1000 jūdzes” līdz Eņģeļu pilsētai».*
6.35 «Munks un Lemijs. Vizīte». Animācijas filma.
6.45 «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 25.sērija
7.35 «Praktiski padomi. Televeikala skatlogs».*
7.55 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
8.15 «Biznesa klase. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Tādas lietas. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Attīstības kods. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Labākais no “Euromaxx.” Deutsche Welle žurnāls»
9.45 «Noskaidrot patiesību». Seriāls (ar subt.). 13.sērija.
10.35 «Rožu dārzs». Seriāls. 25.sērija.
11.35 «Neatklātā Āfrika» (ar subt.). Dok.filma. 13.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Aizputes TV
13.15 «Aktuālais jautājums» (ar subt.).*
13.45 «Deivisa kausa izcīņa tenisā». Latvija – Somija.*
15.40 «Rožu dārzs». Seriāls. 26.sērija.
16.40 «Neatklātā Latīņamerika». Dok.filma. 1.sērija.
17.35 «Tavs auto».*
18.05 «Noskaidrot patiesību». Seriāls (ar subt.). 14.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas īsumā». (krievu val.).
19.15 «Lanževēna burvju triki 3». 11.sērija.
19.45 «“SeMS” ceļo».*
20.45 «Šērvudas Robins». Seriāls. 10.sērija.
21.45 «Šodien. Ziņas» (krievu val.).
22.15 «Latvijas stāsti». Piedāvā Jūrmalas TV
23.00 «Lanževēna burvju triki 3». 12.sērija.
23.30 «Rīgai – 800. Rīga dejo».*
1.10 «Imanta – Babīte pietur Tankštellē».*
1.45 «Kaut kur uz Zemes». Dok.filma. 8.sērija.
2.15 «“SeMS” vasarā».*

LNT
5.00 «Zīlniece» (ar subt.). 37. un 38.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Vilfreds 2». ASV komēdijseriāls. 5.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.25 «Basketbols TV».
9.30 «Televeikala skatlogs».
9.55 «Vēstules Džuljetai». ASV romantiska komēdija.
12.00 «Galileo».
13.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 137.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.40 «Zīlniece» (ar subt.). 39. un 40.sērija.
15.45 «Cik skaista mīlestība!» Seriāls. 73. un 74.sērija.
17.50 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 114.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Sirds melodija». Seriāls. 114.sērija. Turpinājums.
19.00 «Labvakar, Latvija!»
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Agrā rūsa». Rīgas kinostudijas drāma.
23.10 «Veiksminieks». Romantiska komēdija.
1.35 «Dzīvīte».
1.55 «Cik skaista mīlestība!» Seriāls. 73. un 74.sērija.
3.20 «Vilfreds 2». ASV komēdijseriāls. 5.sērija.
3.40 «Degpunktā».
4.05 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 114.sērija.
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TV3
5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 114.sērija.
5.45 «NCIS: izmeklēšanas dienests 6». 126.sērija.
6.40 «Bakugani 3». Animācijas seriāls.
7.10 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
7.40 «Ziņkārīgais Džordžs 2». Animācijas seriāls.
8.00 «Tētuka meitiņas». Seriāls. 27. un 28.sērija.
9.00 «Medikopters 2». Vācijas seriāls. 6.sērija.
10.00 «Galvenais aizdomās turamais». Seriāls. 13.sērija.
11.00 «Ekstrasensu cīņas». Realitātes šovs. 15.sērija.
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Ņujorkas karalis 6». Seriāls. 133.sērija.
12.55 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls. 3.sērija.
13.30 «Finiass un Fērbs 2». Animācijas seriāls. 36.sērija.
13.50 «Jaunā talantu fabrika. Dienasgrāmata».
14.25 «Meklējot īsto». Vācijas seriāls. 9. un 10.sērija.
15.25 «Smieklīgākie videokuriozi 20».
15.55 «Vecie ērmi». Beļģijas humora raidījums.
16.55 «Tētuka meitiņas». Seriāls. 29. un 30.sērija.
17.50 «Zvaigznes ceļo 2». 3.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Zentas brīvdienas». Komēdijseriāls. 8.sērija.
21.00 «Visvarenais Brūss». ASV komēdija. 2003.g.
23.00 «Es mīlu tevi, vecīt!» ASV romantiska komēdija.
1.10 «Radu būšana 6». Ukrainas seriāls. 12.sērija.
2.10 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 114.sērija.
2.55 «Medikopters 2». Vācijas seriāls. 6.sērija.
3.45 «NCIS: izmeklēšanas dienests 6». 126.sērija.

Sestdiena, 21. septembris
LTV1
6.05 «Pietura – Kuldīga». 1.daļa.*
6.35 «Vides fakti».*
7.05 «Sveika, Robij!» Seriāls. 31.sērija.
7.55 «Dinozauru vilciens». Animācijas seriāls. 31.sērija.
8.25 «Luijs». Animācijas seriāls. 110.sērija.
8.35 JAUNUMS! «Bitīte Maija». Anim.seriāls. 1. un 2.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35 «Negantais Henrijs 2». Anim.seriāls. 21. un 22.sērija.
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «LV jaunatklāšanas raidījums “Te!”».*
12.00 «Templiešu zudušie dārgumi». Piedzīvojumu filma. 1.sērija.
13.30 «Grupas “Pērkons” koncerts “Sapumpurots zars”».*
15.45 «LTV portretu izlase». Mūziķi Sējāni.*
16.15 «Nākotnes parks» (ar subt.).*
16.30 «Laiks vīriem?»
17.00 «Pasaules vēsture» (ar subt.). Dok.filma. 3.sērija.
18.00 «Dienas ziņas» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Ielas garumā».*
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2013».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.12 «Latloto. “Eurojackpot”».
21.25 «Aculiecinieks».
21.40 «“Teātris.zip”». 2.sezona.
22.00 «Sapnis par Brodveju». Nacionālā teātra izrāde.
22.50 «Nakts ziņas».
23.05 «Sapnis par Brodveju». Nacionālā teātra izrāde. 2.cēliens.
0.25 «Kontroles robežas». Krimināldrāma.
2.25 «Pietura – Kuldīga». 1.daļa.*
2.51 «Kuldīgā – krodziņā pie Paula».*

LTV7
6.05 «“Mikrofona” dziesmas».*
7.40 «Saules garša». Dokumentāla filma. 2.sērija.
8.10 «Komercdarbība šodien. Televeikala skatlogs».
8.30 «Biznesa klase. Televeikala skatlogs».
8.50 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».
9.10 «TV mozaīka. Televeikala skatlogs».
9.30 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».
9.50 «Tādas lietas. Televeikala skatlogs».
10.10 «Attīstības kods. Televeikala skatlogs».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
11.30 «Lidojuma plāns».*
12.00 «Patiesība par vēja ģeneratoriem». Dok.filma.
12.50 TIEŠRAIDE! «FIBA U-18 Zvaigžņu spēle basketbolā».
14.55 «Skanošie gadalaiki». Dokumentāla filma.
15.25 «Abonents pašreiz nav sasniedzams». 1. un 2.sērija.
17.20 «Kaut kur uz Zemes». Dok.filma. 9.sērija.
17.50 «Tiesības cerēt» (ar subt.). Ukrainas melodrāma.
19.30 «Iedomu vara». Dokumentāla filma. 5.sērija
20.00 «Latvijas spēkavīru meistarsacīkstes 2013».
21.05 «Rifu dakteri». Daudzsēriju filma. 10.sērija.
22.00 «Atceries, es vienmēr tevi mīlēšu». Vācijas drāma.
23.40 «Šērvudas Robins». Seriāls. 10.sērija.
0.45 «Imanta – Babīte pietur...»*
1.20 «Krasta apsardze». Seriāls. 55. un 56.sērija.
3.00 «Tavs auto».*
3.30 «Autosporta programma nr.1».*
4.00 «Ātruma cilts».*
4.30 «Makšķerēšanas noslēpumi».*

LNT
5.00 «Zīlniece» (ar subt.). 39. un 40.sērija.
6.00 «Boba burgeri». Animācijas seriāls.
6.20 «Smolvila. Leģenda par Supermenu 3». Seriāls. 53.sērija.
7.10 «Degpunktā».
7.40 «Bernards». Animācijas seriāls.
8.00 «Reinbergu dinastija». Vācijas seriāls. 9.sērija.
9.00 «Latvji, brauciet jūriņā!»
9.30 «Esi gardēdis». Kulinārijas raidījums. 2013.g.
10.10 «Laimīgs un vesels».
10.40 «Bernards». Animācijas seriāls.
11.00 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.
13.00 «Herijas likums 2». Seriāls. 21.sērija.
14.00 «Aģents Čaks 5». Seriāls. 12.sērija.
15.00 «Mazās jaukās meles 2». ASV seriāls. 2.sērija.
16.00 «Pēc kritiena». ASV drāma. 2010.g.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Pretī laimei». Vācijas melodrāma. 2012.g.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Dzintara dziesmas». Šlāgermūzikas raidījums.
21.35 «Agata Kristi. Erkils Puaro 8». Seriāls. 1.sērija.
23.55 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums.
1.45 «Nāvējošais ierocis 3». ASV spraiga sižeta filma.
3.30 «Galileo».
4.00 «Reinbergu dinastija». Vācijas seriāls. 9.sērija.

TV3
5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 115.sērija.

5.45 «NCIS: izmeklēšanas dienests 6». 127.sērija.
6.40 «Naskais Andželo». Animācijas seriāls.
7.15 «Ziņkārīgais Džordžs». Animācijas seriāls.
7.40 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
8.10 «Bakugani 3». Animācijas seriāls.
8.40 «Madagaskaras pingvīni 2». Animācijas seriāls.
9.25 «Smieklīgākie videokuriozi 20».
10.00 «Autoziņas 2».
10.30 «Mūsdienu Latvijas garša 3». 7.sērija.
11.15 «Kinomānija».
11.55 «Televeikala skatlogs».
12.10 «Smieklīgākie videokuriozi 20».
12.50 «Mīlestības prieks». ASV drāma. 2006.g.
14.40 «Visvarenais Brūss». ASV komēdija. 2003.g.
16.50 «Beverlihilsas policists 3». ASV komēdija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Sapinušies». ASV animācijas filma.
21.35 «Augstu gaisā». ASV romantiska traģikomēdija.
23.55 «Beverlihilsas policists 3». ASV komēdija. 1994.g.
1.50 «Mīlestības prieks». ASV drāma. 2006.g.
3.25 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 115.sērija.
4.05 «NCIS: izmeklēšanas dienests 6». 127.sērija.

Svētdiena, 22. septembris
LTV1
6.05 «Pietura – Kuldīga». 2.daļa.*
6.35 «Vides fakti».*
7.05 «Sveika, Robij!» Seriāls. 32.sērija.
7.55 «Dinozauru vilciens». Animācijas seriāls. 32.sērija.
8.25 «Luijs». Animācijas seriāls. 111.sērija.
8.35 «Bitīte Maija». Animācijas seriāls. 3. un 4.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35 «Negantais Henrijs 2». seriāls. 23. un 24.sērija.
10.00 «Mārvijs Hemmers. “Nacionālās ģeogrāfijas” pasaule».
10.30 «Vollesa un Gromita Izgudrojumu pasaule». 3.sērija.
11.00 «Brīnumainā zilā pasaule». Dok.filma. 4.sērija.
12.00 «Dievkalpojums».
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!»
14.25 «Latvijas šlāgeraptauja 2013».*
15.30 «Ķepa uz sirds».*
16.00 «Kas var būt labāks par šo?»*
16.30 «Eirobusiņš».*
17.00 «Planēta Zeme» (ar subt.). Dok.filma. 4.sērija.
18.00 «Dienas ziņas» (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province». Kam vajadzīgs literāts?
18.50 «Venēcija uz mūžu» (ar subt.). Vācijas melodrāma.
20.30 «Panorāma».
21.40 «Bebrs». ASV drāma. 2011.g. (ar subt.).
23.20 «Nakts ziņas».
23.35 «Midsomeras slepkavības 14». seriāls. 2.sērija.
1.20 «Kontroles robežas». Krimināldrāma.
3.20 «Rīgas svētki 2008. Aktieru koncerts».*
5.15 «Pašattīrošās ēkas». Dokumentāla filma.

LTV7
6.05 «Saules garša». Dokumentāla filma. 3.sērija.
6.35 «Sprīdītis». Animācijas filma.
7.00 «Skrundas pieturzīmes».*
7.30 «Rīts ar Natāliju Ābolu. Televeikala skatlogs».*
8.10 «Pie rīta kafijas. Televeikala skatlogs».
8.30 «Vide. Veselība un mēs. Televeikala skatlogs.»
8.50 «Skatpunkti. Televeikala skatlogs».
9.10 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».
9.30 «Laiks uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».
9.50 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».
10.10 «Vārds uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Makšķerē kopā ar Olti!»*
11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 «Zebra» (ar subt.).*
12.15 «Latvijas spēkavīru meistarsacīkstes 2013».*
13.15 «Abonents pašreiz nav sasniedzams». 1. un 2.sērija.
15.15 «Mednieku ciltis». Dokumentāla filma. 2.sērija.
16.10 «Tiesības cerēt» (ar subt.). Ukrainas melodrāma.
18.00 «Rifu dakteri». Daudzsēriju filma. 10.sērija.
18.55 «Motociklisti».
19.25 «Bermudu trīsstūris Ziemeļjūrā». Spraiga sižeta filma.
22.05 «Bīstamā robeža 4». Seriāls. 2.sērija.
22.55 «Izmeklētāja Kinga 2». Detektīvseriāls. 9.sērija.
23.45 «Atceries, es vienmēr tevi mīlēšu». Vācijas drāma.
1.25 «Lanževēna burvju triki 3». 11. un 12.sērija.
2.20 «Krasta apsardze». Seriāls. 57. un 58.sērija.
4.00 «LTV7 piedāvā... “SeMS” svin 7!»*
5.30 «Suns Funs un vējš». Animācijas filma.
5.40 «Bruņrupuči». Animācijas filma.
5.50 «Avārijas brigāde. Kaķi». Animācijas filma.
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TV programma
13.00 «Smieklīgākie videokuriozi 20».
13.25 «Sapinušies». ASV animācijas filma. 2010.g.
15.25 «Augstu gaisā». ASV romantiska traģikomēdija.
17.35 «Dullās sacensības “Neiespējamā misija”».
19.00 «Nekā personīga».
20.00 «Fantastiskais četrinieks un Sudraba Sērfotājs». Filma.
21.55 «Likumam paklausīgs pilsonis». ASV drāma.
0.05 «Vecie ērmi». Beļģijas humora raidījums.
1.00 «Dullās sacensības “Neiespējamā misija”».
2.10 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 116.sērija.
3.00 «NCIS: izmeklēšanas dienests 6». 128.sērija.

Restorāns bārs «Plate»
(Jelgava, Lielā iela 6)

aicina darbā
pavāru(-i).
Darba grafiks:
maiņās (no plkst.9 līdz 22).
CV lūdzam sūtīt pa e-pastu
personals@kulk.lv vai iesniegt personīgi,
aizpildot anketu viesnīcas «Jelgava»
administrācijā (1. stāvā).

Baltijas Astroloģijas skola Jelgavā

piedāvā daudzveidīgu mācību programmu ar iespējām
apgūt astrologa profesiju, kā arī saņemt zināšanas
citos ezotēriskos virzienos.
Reģistrācijas apliecības Nr.3360800323.
Tālrunis 29379805.

«Lady Taxi» meklē
taksometra vadītājas!

Ja Tevī mīt OPTIMISMA dzirksts, gaidām
Tevi mūsu komandā!
Piedāvājam:
1) elastīgu darba laiku;
2) draudzīgu kolektīvu;
3) jaunas iepazīšanās katru dienu;
4) atsaucīgu un godīgu vadību;
5) naktsmājas tiem, kas nedzīvo Rīgā;
6) brīvdienu savā dzimšanas dienā;
7) labu atalgojumu – Tev vairs nebūs jāpaiet
garām iemīļotajām kurpēm!

Piesakies! Pārējo mēs iemācīsim!
E-pasts: nadja@lady-taxi.lv
vai tālrunis +371 20046489.
Sīkāka informācija – www.ladytaxi.lv.

Valodu centrs «PASSWORD»
izsludina uzņemšanu rudens semestra grupās
PIEAUGUŠAJIEM:
• Zviedru valoda iesācējiem: T./Pk. 18.00 – 19.30, 45 LVL/mēn.;
• Vācu valoda iesācējiem: P./T. 18.00 – 19.30, 40 LVL/mēn.;
• Franču valoda iesācējiem: Pk. 17.30 – 19.30, 25 LVL/mēn.;
• Krievu valoda iesācējiem: O./C. 18.00 – 19.30, 40 LVL/mēn.;
• Krievu sarunvalodas kurss: O./C. 19.30 – 21.00, 40 LVL/mēn.
JAUNIEŠIEM:
• Franču valoda iesācējiem: Pk. 16.00 – 17.30, 25 LVL/mēn.;
• Angļu valoda 8. – 9. kl.: O./C. 16.00 – 17.30, 28 LVL/mēn.;
• Angļu valoda vsk.: P./T. 16.00 – 17.30, 28 LVL/mēn.;
• Krievu valoda 6. – 7. kl.: O./C. 15.45 – 17.15, 28 LVL/mēn.
BĒRNIEM:
• Franču valoda 4. – 5. kl.: Pk. 14.30 – 16.00, 20 LVL/mēn.;
• Angļu valoda 4. – 5. kl.: 2 * 60 min, 20 LVL/mēn.;
• Krievu valoda 3. – 4. kl.: O./C. 14.30 – 15.30, 20 LVL/mēn.
Pieteikšanās un tuvāka informācija: tālr.28816925;
e-pasts: passwordkursi@inbox.lv; www.password.lv.

Jelgavas 2. internātpamatskola (Filozofu iela 50) turpina uzņemt izglītojamos
2013./2014. mācību gadam šādās izglītības programmās:
• Pirmsskolas izglītības programma (kods 01011111) – četrgadīgo, piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācība;
• Speciālās pamatizglītības 1. posma (1.– 6. klase) programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem
(kods 11015611) – apmācība latviešu valodā;
• Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem
(kods 21015721) – apmācība krievu valodā.
Speciālās izglītības programmās izglītojamajiem tiek nodrošināta individuāla palīdzība mācību priekšmetu programmu apgūšanā.
Iepriekš sazinoties, aicinām klātienē iepazīties ar skolu, un labprāt atbildēsim uz jūsu uzdotajiem jautājumiem.
Tālrunis uzziņām – 63021773.

TV3
5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 116.sērija.
5.45 «NCIS: izmeklēšanas dienests 6». 128.sērija.
6.25 «Naskais Andželo». Animācijas seriāls.
7.25 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 7». Animācijas seriāls.
7.50 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
8.15 «Kinomānija».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Smieklīgākie videokuriozi 20».
10.00 «Superbingo».
11.00 «Zentas brīvdienas». Komēdijseriāls. 8.sērija.
11.35 «Zvaigznes ceļo 2».*
12.45 «Televeikala skatlogs».

«Vārds uzņēmējiem»
Brāļu tirgus pie t/c «Valdeka»
14. septembrī Jelgavā pie t/c «Valdeka» notiks zemnieku,
amatnieku un mājražotāju Brāļu tirgus.

Sieviešu rudens apģērbu,
apavu un mantu andele
Sieviešu rudens apģērbu, apavu un mantu andele
29. septembrī no plkst.10 līdz 14 ģimenes restorānā
«Hercogs» – jauni un lietoti apģērbi, apavi,
aksesuāri un greznumlietas sievietēm.
Tirgoties gribētājiem pieteikties līdz 19. septembrim,
sūtot pieteikumu pa e-pastu c.sanita@inbox.lv.
Vairāk informācijas – pa tālruni 26456942.

Atvērts jauns salons veikals

Radošā dzīves studija «Alfa Jums» ir jauns uzņēmums,
kurā var atrast savām interesēm atbilstošas nodarbības,
lai iepazītu un harmonizētu sevi. Pieejamas konsultācijas
dziedniecībā, astroloģijā, numeroloģijā, taro kārtis, Aura
soma. Iespējams pierakstīties uz hirudoterapiju (dēļu
terapiju), masāžām, pie podiatra uz ārstniecisko pedikīru.
Šā gada 17. septembrī durvis vaļā vērs salons veikals, kur
tirgosim mūsu pašu cilvēku darinājumus no lina, koka, stikla,
zīda. Tirdzniecībā būs pieejamas arī sāls lampas, kristāli.
Sīkāka informācija un pieteikšanās –
pie administratora pa tālruni 27178957.
Darba laiks – darba dienās no plkst.9 līdz 18.
Adrese: Jāņa ielā 1a, Jelgava (ieeja no sāna).
Radošās dzīves studijas «Alfa Jums»
mājas lapa – www.alfajums.lv.

Nāc mācies par tālbraucēju!

Ja tev ir 21 gads, C kategorijas
vadītāja apliecība un vēlēšanās kļūt
par tālbraucēju, tad esi laipni gaidīts
SIA «Cita autoskola» organizētajos
CE kategorijas kursos Driksas ielā 1, Jelgavā.
Pateicoties autoskolas sadarbībai ar starptautisko pārvadājumu
uzņēmumu SIA «Kreiss», jums tiek piedāvāta iespēja mācīties
un kārtot CE kategorijas eksāmenu ar puspiekabi.
Autoskolas absolventa apliecība garantēs iespēju iegūt
darbu SIA «Kreiss» bez papildu apmacības.
Kursu sākums – 16.09.2013.
Tālrunis 63050777, 26950404; www.citaautoskola.lv.

Bezmaksas konsultācijas cilvēkiem ar urīna
nesaturēšanas (inkontinences) problēmām

Jelgavas Lielā aptieka Uzvaras ielā 3, Jelgavā,
13. septembrī no plkst.10 līdz 13 rīko bezmaksas
konsultācijas cilvēkiem ar urīna nesaturēšanas
(inkontinences) problēmām. Visi varēs saņemt
bezmaksas produktu (ieliktņu) paraudziņus. Informēsim
arī par ķermeņa kopšanas līdzekļiem no Vācijas.
Lekcija: «Kā izvēlēties piemērotāko higiēnas izstrādājumu
urīna nesaturēšanas gadījumā pieaugušajiem cilvēkiem».
Laipni gaidām!

Sveiks, Jelgavas student un jaunieti!
Ja tev interesē vizuālās un plastiskās mākslas pamati,
nāc mācīties uz Jelgavas Mākslas skolu!
30 V programma piedāvā iespēju profesionālu
mākslinieku vadībā apgūt zīmēšanu, gleznošanu,
tēlniecības un dizaina pamatus, kā arī gūt iemaņas,
strādājot ar datoru grafiskajās programmās.
Mācību ilgums – 3 gadi. Mācību maksa – 5 Ls/mēnesī.
Stundas notiek trīs reizes nedēļā no pulksten 15.
Adrese: Mazais ceļš 2, Jelgava.
Tālrunis: 63023768, 26674446, 63080180; www.j-m-s.lv.

LNT
5.00 «Starptautiskās ekstrasensu cīņas». Šovs. 4.sērija.
6.00 «Boba burgeri». Animācijas seriāls.
6.20 «Smolvila. Leģenda par Supermenu 3». Seriāls. 54.sērija.
7.10 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.40 «Bernards». Animācijas seriāls.
7.55 «Reinbergu dinastija». Vācijas seriāls. 10.sērija.
8.55 «Ģimenes ligzda».
9.25 «Mans mīļais draugs 3».
9.55 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.
11.55 «Agata Kristi. Erkils Puaro 8». Seriāls. 1.sērija.
14.05 «Mentālists 4». ASV seriāls. 19.sērija.
15.00 «Komisārs Reksis 13». Seriāls. 4.sērija.
16.05 «Dzintara dziesmas». Šlāgermūzikas raidījums.
17.05 «Es nezināju, ka esmu stāvoklī». ASV dokumentāls seriāls.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums.
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «LNT ziņu “Top 10”».
21.00 «Dauntonas abatija 3». Seriāls. 8.sērija.
22.30 «Elizabete». Lielbritānijas drāma. 1998.g.
1.00 «Sekta». ASV trilleris. 2007.g.
2.40 «Meitene ar pūķa tetovējumu». Krimināltrilleris. 2.sērija.
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SESTDIENAS SAGATAVOŠANAS STUDIJA
aicina uz nodarbībām brīvdienās audzēkņus no 6 līdz
12 gadiem un audzēkņus no 10 līdz 18 gadiem apgūt
mākslas pamatus kompozīcijā, zīmēšanā, gleznošanā.
Pieteikšanās – 14. septembrī plkst.10
3. kabinetā pie pasniedzējas
Kristīnas Landau-Junkeres.
Tālrunis 26173276.
AS «RAUTAKESKO» ir «Kesko» korporācijas uzņēmums, kam pieder «K-rauta» veikalu tīkls, kas
specializējas būvniecības, dārza un saimniecības preču, darba rīku un iekārtu tirdzniecībā.
Aicinām pievienoties savai komandai

KLIENTU KONSULTANTU(-I)
Jelgavas «K-rauta» veikalā.

Darba pienākumi:
• strādāt mazumtirdzniecībā, pārdodot būvniecības, mājas un dārza preces;
• apkalpot klientus, nodrošinot augstu klientu apkalpošanas līmeni;
• sagatavot piedāvājumus un konsultēt par labākajiem risinājumiem;
• uzturēt ilgtermiņa attiecības ar klientiem.
Prasības:
• teicamas zināšanas par būvniecības materiāliem;
• pieredze klientu apkalpošanā un pārdošanā;
• latviešu un krievu valodas zināšanas;
• labas iemaņas darbā ar datoru;
• teicamas komunikācijas spējas, augsta aktivitāte un atbildības sajūta;
• vēlme attīstīties un apgūt jaunas zināšanas.
Mēs piedāvājam:
• interesantu un dinamisku darbu stabilā starptautiskā uzņēmumā;
• profesionālās un karjeras izaugsmes iespējas;
• nepieciešamās apmācības.
Pieteikuma vēstuli un CV ar norādi «Klientu konsultants»
lūdzam sūtīt pa e-pastu cv@rautakesko.lv līdz 2013. gada 30. septembrim.

SIA «Svešvalodu aģentūra»
piedāvā kursus un privātstundas

ANGĻU, VĀCU,
FRANČU, ITĀĻU valodā
pieaugušajiem, jauniešiem
un bērniem rīta,
dienas un vakara nodarbībās.
Tālrunis 26369988, 29166866
(Dzintra Vintermane).

ALFA KURSS –
ievads kristīgajā ticībā.
Aicinām uz kursa prezentāciju sestdien,
14. septembrī, plkst.16
Jelgavas kristiešu draudzē «Godība»
Dambja ielā 26b.

Nodarbību sākums –
19. septembrī plkst.19.
Papildu informācija un pieteikšanās –
pa tālruni 28373102.
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notikumi

Gleznas, kas radītas ar
kāju pirkstiem
 Ritma Gaidamoviča

Jelgavas kultūras namā šomēnes aplūkojama savdabīga
gleznu izstāde – igauņa Meļļa
Luksa, kurš savas gleznas rada
ar kājām, un latvietes Diānas
Vinogradovas kopizstāde. Mellis savās gleznās rāda dažādus
dabas skatus, jūru un ziedus,
kas tapuši, gleznojot ar kājām.
Daži darbi radīti nedēļas laikā,
daži prasījuši pat pāris gadu.
«Mellis ir pasaules mākslinieku, kuri
glezno ar kājām vai muti, asociācijas biedrs,
kurš savus darbus glezno ar kāju pirkstu
palīdzību, tādējādi spilgti apliecinot, ka
cilvēka spējas un radošā vēlme apliecināties
nav ierobežojama,» saka fonda «Nāc līdzās!»
vadītāja un izstādes organizatore Sarma
Freiberga.
Jāpiebilst, ka Mellis ir vienīgais kājāmgleznotājs Baltijas valstīs. Ikdienā viņš
pārvietojas ratiņkrēslā, ar rokām nespēj
ne gleznot, ne rakstīt, bet lieliski to dara ar
kāju pirkstiem.
Jelgavā izstādes atklāšanā viesojās arī
pats 43 gadus vecais Mellis, kurš ar sevi
iepazīstināja, izmantojot audioierakstu.
Tas vēstīja, ka viņam patīk gleznot dabu, jo
īpaši tuva ir jūra, tāpat viņš ir aktīvs datora
lietotājs – visa komunikācija notiek tikai ar
datora palīdzību. Arī to viņš dara ar kāju
pirkstiem. Mellis par sevi saka: «Es nebaidos no grūtībām. Dzīve ir brīnišķīga!»
Mākslinieka tētis Jānus stāsta, ka pirmie
Meļļa darbi tapuši, izmantojot vēl veco rakstāmmašīnu – zīmējumi veidoti no burtiem.

«Viņš mazliet pamēģināja darboties ar labo
roku, taču gāja grūti. Bet tad iepazinās ar
vienu igauņu mākslinieci, kura ar kāju
pirkstu palīdzību izšuj. Arī Mellis pamēģināja zīmēt ar kājām – viņš atskārta, ka
tā ir daudz vieglāk,» stāsta tētis. Mellis
šādi glezno kopš pusaudžu gadiem. Tētis
piebilst, ka Jelgavā skatītājiem ir iespēja
redzēt Meļļa iepriekšējo gadu veikumu, jo
jaunākie darbi atrodas asociācijas mītnē
Lihtenšteinā, kur šādu kājāmgleznotāju
un mutesgleznotāju darbi tiek izmantoti
atklātnīšu un kalendāru izgatavošanai, kuri
tālāk tiek tirgoti visā pasaulē.
«Pavisam pasaulē ir 700 mākslinieku,
kuri glezno ar kāju vai mutes palīdzību,»
piebilst tētis. Viņš stāsta, ka dēlam visvairāk
patīk gleznot dabu, tāpēc arī daļa darbu top
laukā konkrētā vietā, bet ģimene arī daudz
fotografē – vēlāk fotogrāfijās redzamais
pārtop gleznās. Darbu tapšanas ilgums
atšķiras – tā, piemēram, kāds portrets tapis vairāk nekā divu gadu laikā, taču lielai
daļai darbu pietiek tikai ar pāris nedēļām
vai mēnešiem. Jāpiebilst, ka Mellis ir ne
tikai talantīgs gleznotājs, bet arī uzstājas ar
priekšnesumiem ratiņdejās. Vienu reizi viņš
uzstājies arī Rīgas VEF pilī festivāla «Nāc
līdzās!» noslēguma pasākumā.
Otra izstādes autore ir Diāna, kuras
mājas ir Ķemeru bērnunams «Sprīdītis».
Zīmīgi, ka ar Diānas darbiem fonds «Nāc
līdzās!» iepazinās tieši Jelgavā, kur viņa
piedalījās «Nāc līdzās Zemgalē!» festivālā un
kļuva par tā laureāti ar gleznu «Balerīna».
Šo gleznu iegādājusies S.Freiberga, un tagad tā apskatāma arī Jelgavā. Šobrīd Diāna
ir Rīgas Celtniecības koledžas studente un
apgūst arhitekta palīga profesiju.
Šī ir viena no igauņu
mākslinieka Meļļa
Luksa gleznām,
kas tapusi, otu
turot kāju pirkstos.
Jāpiebilst, ka arī
šis darbs, tāpat kā
daudzi citi, ir iemūžināts atklātnītēs,
kuras tiek tirgotas
daudzviet pasaulē.
Mellim visvairāk
patīk gleznot dabu,
to apliecina arī šī
glezna.

43 gadus vecais
igauņu mākslinieks
Mellis Lukss ir īpašs
ar to, ka savus darbus
glezno ar kāju pirkstu
palīdzību. Viņš ir
vienīgais šāds mākslinieks Baltijas valstīs.
Līdz septembra beigām kultūras namā
ir iespēja novērtēt
viņa pēdējos gados
tapušās gleznas, kas
radītas ar kājām.
Foto: Ivars Veiliņš

Pasākumi pilsētā
 12. septembrī no pulksten 14 līdz 19.30 – Dzejas dienas Jelgavā
«Dzejolēnu pilna Jelgava». No pulksten 14 – grāmatu tirdzniecība.
Pulksten 16 – «Dzejolēni bērniem». Piedalās: dzejniece Sandra Vensko
un stāstnieks Ēriks Kūlis, mākslinieki Rūta un Artis Brieži, izdevniecība
«Liels un mazs», bērnu vokālais ansamblis «Rotiņa» (vadītāja Agija Pizika),
Jelgavas Mūzikas vidusskolas audzēkņi, Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas audzēkņi. Pulksten 18 – «Dzejolēni pieaugušajiem». Sapulcināti dzejnieki,
kas raksta un runā latviešu valodas dialektos: Eduards Aivars (lībiskajā
un vidusdialektā), S.Vensko, Ē.Kūlis (Piemares «valodā»), aktrise Velta
Skurstene (ventiņu mēlē), Valentīns Lukaševics (augšzemnieku dialektā).
Muzikālo noskaņu radīs postfolkloristi Julgī Stalta un Ernests Medenis.
Dalība – bez maksas (Driksas ielas gājēju posmā).
 13. septembrī pulksten 16 – pilsētas skolēnu dzejas grāmatas «Es
klusēt nevaru» atvēršanas svētki (4. vidusskolā Akmeņu ielā 1).
 14. septembrī pulksten 9 – ziedu nolikšana pie Latvijas pirmā prezidenta Jāņa Čakstes pieminekļa.
 14. septembrī pulksten 10 – ekskursija ar autobusu uz Salgales un
Jaunsvirlaukas pagastu. Maršruts: Čakstes dzimtas māja «Auči», Dzintara
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«Dardedze» ar
ūdeni atzīmē 50

Krāsas no zemes līdz debesīm lakatos, segās, gleznās un celiņos šobrīd Jelgavas kultūras namā skatāmas tautas
lietišķās mākslas studijas «Dardedze» 50 gadu jubilejas izstādē «No rasas piliena līdz jūrai». Studijas vadītāja InFoto: Ivars Veiliņš
grīda Ozolniece saka: «Tas viss, pateicoties manām «dardedzītēm», bez viņām es nekur!»
 Ritma Gaidamoviča

Rasas pielieta pļava, sprakšķošas lietus lāses, sniegoti
koki, viļņojoša jūra – tas šobrīd skatāms tautas lietišķās
mākslas studijas «Dardedze»
izstādē «No rasas piliena līdz
jūrai» Jelgavas kultūras namā.
Šī ir studijas jubilejas izstāde
– pagājuši 50 gadi kopš tās
dibināšanas. «Man katrs gads
ir mīļš, jo neesmu no tiem
cilvēkiem, kas novelk robežas. Es gluži kā ūdens plūstu
līdzi. Un, redz, tieši ūdenim
mēs veltām šo izstādi,» nosaka studijas vadītāja Ingrīda
Ozolniece.
Visu septembri Jelgavas kultūras nama
lielajā foajē apskatāmi jaunākie studijas
«Dardedze» dāmu darinātie lakati, segas,
gleznas un celiņi. Kā pašas dalībnieces
saka: krāsās no zemes līdz pat debesīm.
«Šo izstādi mēs veltām ūdenim ar daudz
dziļāku jēgu. Tiklīdz cilvēks izdzird
vārdu «ūdens», viņš saprot bezkrāsainu
šķidrumu, kas tek pa krānu vai nopērkams veikalā plastmasas pudelēs. Taču,
kad ūdenī sāk raisīties dabas norises,
redzam tik brīnišķīgas izpausmes. Rasas
pielietās pļavās, vienā rasas pilienā var
saskatīt puķes, sauli, debesis, smildziņas... Tāpat iemirdzas rasa un lietus
lāse zirnekļa tīklā, ūdens skaisti izskatās
viļņu spēlēs. Mēs taču zinām, ka ūdens
par neizsmeļamu iedvesmas avotu kalpo
jebkuram māksliniekam – dzejniekam,

komponistam, fotogrāfam, gleznotājam,
arī mums. Iedvesmojoties no ūdens, katrā
darbā esam ielikušas savas sajūtas, ko ar
tekstilmākslu var pateikt rakstos, līnijās
un krāsās,» atzīst I.Ozolniece, uzsverot,
ka būtu brīnišķīgi, ja arī skatītājs te
ieraudzītu saulrietu, saules staru rotaļas
liedagā, sniegpārslas, sarmu un dardedzi.
Vadītāja piebilst, ka aušana – tie jau ir
svētki, bet izstāde ir svētki visai studijai
jeb augstākais punkts.
Studijas vadītāja I.Ozolniece atzīst,
ka izstādē eksponēta tikai trešā daļa no
idejām, kas izlolotas. «Tikko tu ieskrējies,
augusts jau cauri, tā teikt, mazliet par
īsu. Tiesa, nekas jau nebūtu bez manām
«dardedzītēm», jo viena jau es te varu fantazēt, cik uziet,» nosaka vadītāja, stāstot,
ka ar šo izstādi šoreiz noticis tā: ai, maza
problēmiņa, netiekam galā, bet īstajā
brīdī viss uzrodas un ir arī palīdzība. «Tas
vēlreiz apliecināja, ka šai izstādei ir jābūt
– mēs vienkārši jutām dievišķā klātbūtni.
Arī izstādes iekārtošanas vakarā: mēģinājām āķīšos iekārt darbus, bet pašas, uz
trepēm līgodamās, netiekam klāt. Te nez
no kurienes uzrodas Mintauts Buškevics
– «uztriecām» viņu uz tām kāpnēm, lai
piestiprina,» stāsta I.Ozolniece.
Šī ir studijas jubilejas izstāde – pagājuši
50 gadi kopš tā dibināta. Šobrīd «Dardedze» apvieno 31 dāmu, un lielākā daļa, kā
saka vadītāja, ir aktīvas, taču ir arī tādas,
kuras tikai «pieskrien». «Kas mūs satur
kopā? Ziniet, tas jau nav tikai vadītāja nopelns, bet gan cilvēku, kuriem ir vēlēšanās
darināt skaistas lietas un priecēt ar tām
apkārtējos, šādi gūstot gandarījumu,»
tā vadītāja, nosakot, ka citas vielas, kas

kapela un citas īpašas vietas Staļģenes un Emburgas apkārtnē. Pieteikšanās
– pa tālruni 63005447 (no Svētās Trīsvienības baznīcas torņa).
 14. septembrī no pulksten 10.30 līdz 14.30 – Jelgavas NVO sporta
spēles. No pulksten 10 – reģistrācija, pulksten 11 – starts (Jelgavas Sporta
hallē Mātera ielā 44a).
 14. septembrī pulksten 18 – izrāžu apvienība «Panna» piedāvā
muzikālu pozitīvu komēdiju divās daļās «Gribu bērnu!». Biļešu cena –
Ls 6; 5; 4 (kultūras namā).
 14. un 15. septembrī no pulksten 10 līdz 15 – atklātais Latvijas
floristu konkurss «Rudens. Ziedi. Baroks». Ieejas maksa – Ls 1, uz floristu
paraugdemonstrējumiem no pulksten 12 līdz 15 – Ls 5 (Jelgavas pilī).
 15. septembrī pulksten 13 – klubiņa «Sendienas» sarīkojums (kultūras
namā «Rota» Garozas ielā 15).
 15. septembrī pulksten 15 – koncerts «Ērģeļu mēles un spēles». Muzicē «Riga Organum Duo». Ieeja – par ziedojumiem (Annas baznīcā).
 21. septembrī pulksten 16 – Jelgavas Jaunā teātra izrāde: spiegu
komēdija «Kraukļu ligzda». Režisors Rihards Svjatskis. Biļešu cena – Ls 1;
0,50 (kultūras namā «Rota» Garozas ielā 15).
 28. septembrī pulksten 17 – Žoržs Siksna un čigānzēni koncertprogrammā «Nepalaid garām!». Instrumentālā grupa: A.Livča, K.Gulbis,

saturētu kopā, nav. Viņa smaidot stāsta:
«Te nav masveida iesaukšanas – nāk visi,
kuri grib. Taču vienmēr godīgi izstāstu,
ka būs jādarbojas labprātīgi piespiedu
kārtā. Kāpēc? Tāpēc, ka tad, ja izstādei
ir izvēlēta konkrēta tēma, savs veikums
jāpakārto tai, bet tas, ko tieši veidot,
paliek katra paša ziņā. Protams, kad ir
brīvbrīdis, ļauju arī noaust kādu dāvanu
saviem mīļajiem,» tā I.Ozolniece. Viņa
stāsta, ka ik gadu tiek jautāts, vai nevajag ielikt kādu ziņojumu, lai studijai
piesaistītu jaunos. Bet vadītāja vienmēr
atbildot: «Es nesaistu, paši nāk! Kam
dzirkstelīte iekšā uzplaiksnījusi, tas pats
atrod ceļu pie mums.» Viņa kā piemēru
min dalībnieci, kura «Dardedzes» komandai pievienojās pērnruden. «Izrādījās, ka
aušana bija viņas bērnības sapnis, taču to
piepildījusi tagad, kad jau pāri 40. 3. klasē
meitene kopā ar klasi bija ekskursijā uz
«Daiļradi», kur strādājušas arī daudzas
manas meitenes, un tur viņa pirmo reizi
ieraudzījusi stelles un to, kā auž. Pārnākusi mājās, viņa mammai sacījusi, ka grib
aust, bet mamma, neuztverot nopietni
meitas vēlmi, atbildējusi: «Ko tu, meitiņ,
ej labāk dejot vai dziedāt!» Bet tagad viņa
ir tik laimīga,» stāsta vadītāja, piebilstot,
ka komandai katru gadu pievienojas pa
kādam jaunam dalībniekam.
Viņa nenoliedz, ka «Dardedze» ir kā
sava republika, kur valda arī noteikti
likumi un kārtība. Viens no tiem: runāt
daiļi. Tā, piemēram, šeit ir izskausts tik
ļoti šodien sarunvalodā lietotais vārdu
salikums «šausmīgi skaisti», tā vietā lietojot «diži skaisti», tāpat «vot» vietā tiek
lietots «lūk»...

A.Kutepovs, V.Veļičko, M.Vīte. Biļešu cena – Ls 7; 6; 5; 4 (kultūras
namā).
 29. septembrī pulksten 16 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde:
Eduardo Skarpeta «Skrandaiņi un augstmaņi». Komēdija trīs cēlienos.
Režisori – Arvīds Matisons, Andris Bolmanis. Biļešu cena – Ls 3; 2,50; 2
(kultūras namā).

Izstādes
 No 9. līdz 27. septembrim – fotoizstāde «Kultūras mantojums. Berlīne. Jelgava» (Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).
 Līdz 30. septembrim – Gunāra Kroļļa zīmējumu izstāde «Zemapziņas
pārnesumi» (Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
 Septembrī – tautas lietišķās mākslas studijas «Dardedze» 50 gadu
jubilejas izstāde. Vadītāja Ingrīda Ozolniece (kultūras namā).
 Septembrī – miniatūrglezniņu izstāde: Diāna Vinogradova un Mellis
Lukss (Igaunija) – puisis, kurš glezno ar kājām (kultūras namā).
 Septembrī – fotoizstāde: mūsu amatiermākslas kolektīvi Dziesmu un
deju svētkos (kultūras namā).
 Līdz 30. oktobrim – Tautas gleznošanas studijas dalībnieka Miervalža
Derusova darbu izstāde (Jelgavas Mūzikas vidusskolā Lapskalna ielā 2).

